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TCshAtJn;I\aM

PENGANTAR PENERBIT

Al Haddillahi Pabbil'Alamiin nenryh,aturUkapan fng tepat untuk

mengekspresikan rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jalla atas

rampungnya proses terjematr dan pengeditan kitab tafsir Ath-Thabari im.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia pilihan dan pantrtan

uma! Muhammad SAV/, keluarganya, para satrabatnya serta orang-orang

yang mengiluti jejak mereka

Perkerrbangan buku-buku tafsir memang tidak sedahrya perkembangan

brftu-bukufikih ngdimiliki olehsetiapmadztrab. Dilndonseiasendiritrlanra-

ulamayang berkecimpung dalam ilmu ini masihterbilang langka sehingga

karya-karya dalam bidang tafsir pun masih dapat dihitung olehjari. Dari sini

kami berinisiaifurtrk memkikan surrbangsih penerjexnattet WabtaBtr Juni'
Al Bayan ot Ta'wil Ayi Al Qtr' ankaryaimam besar, Ibnu Jarir Ath-Thabari

yang kami dedikasikan untuk masyakat muslim lndonesia, agar kita dapat

membaca dan mematrarni maksud dan tujuan Firman Allatr melalui buah

pemikiran sang Ilram besar ini.

Dalam edisi t€demah ini perlu diketahui oleh para pembaca, batwa tidak

semua syair dalam kitab ini kami masukan dalam edisi terjemalrnya, hal itu

kami lakukan untuk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada

masalah penafsiran dan penalovilan ayat-ayat.

Akhimya kami menglrarapkan saran dan laitik dari be6agai pihak untuk

perbaikan dan kesempuftun karya berlrarga ini. KepadaAllah jua kami

berharap, semoga upaya ini mendapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya.

Amin

Jakarta, September 2007

PustakaAzzam
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TalstuNh:I\abari

't 
-i'i 64i V'&\ :; ;'l q1;'9i ff$-sY

'.t, o$(r,i\Ai lF, t3"1:4 rSL 13\Ut ;'i
,i,Li*,';f diav-; Kr- i ;s'{i 6' gp,\;ig\

@U*rsi
,'sesnngguhny aKarni tclah memlf.tutkflrll<itab Tawat ili
aa"^ny" knf,) pefiufuk dart cahaya (yangmmqangi'

yang ilengankitab itu diputusl<art p€,:l<ma ofcmg.ot(mg

von rai obh nabi.nabi yang menyuah dirtlgpddn Nldjh,

oleh orong.otarrg alim mseka dfrrr pendcta'pendcta merel<n,

disebabl<mmr,,rell@diperh1rrilhl<mtmemelilvraKitab'Kitab
Nlah dan mqela mariaiti solai terhadapuya. Kotena i6t
j anganldh l<ffiu tnkut lnpada n\orv6rf,ct, (tctapi) takutlah
-wpaaa.xu, 

dfrn ianganlah l<mw merntkm oy cfi. ay ctt l(u
dmganhmga ysng sedikit. Batongsiapo yorJg ddak

^qrn 
rt ulcm nwumtt opa yong di,;},rwtl/dn Nlah, Molla

mseka iat adatah ot(mg'orcmg yorrgli'ofi''"

(Qs. Al Maa'idah 151:. 44)

Talrwil firman Allah: q'&\35 o:tl Q'^{rAi 66-Cy

liti e-it lA-fr 'uii 6#i (Sesungguhnva Kami tetah

menarunhan Kifab Tauraf di dalamnya [adal petuniuh dan cahaya

Iyang nunerungiJ, yang dengan Kitab itu diputushan perkara



Surahy'.Jlvlaa'iilah

orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada
Allah)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyampaikan firman-Nya,
"Sesungguhnya Kami menunrnkan Taurat yang di dalamnya terdapat
penjelasan dari permasalatran yang ditanyakan kepadamu oleh orang-
orang Yatrudi, mengenai htrktrm zina muluhan.,,

3ft "Don cahaya," maksudnya adalah, di dalamnya terdapat
perkara yang jelas dan tidak akan menyesatkan, serta catraya yang
menunjukkan kebenaran dari kekacauan hukum.

ir$ ';*fit Oilli U & ,vang dengan Kitab itu
dipttuskan perkara orang-orong yahudi oreh nabi-nabi yang
menyerah diri kcpada Allah," maksudnya adalah, "Diputuskan dengan
hukum Taurat dalarn masalah yang kamu mintakan keputusannya
kepada Nabi SAW, yaitu perkara dua orang yang melak,kan zi\a."

Mereka adalah orang-orang yang tundtrk kepada hukum Allatr
dan mengarnbil keputusan dengannya. Allatr menyampaikan hal itu
kepada Nabi Muhammad sAW dalam hukum dua pezina muhshan
dengan hukum rajam. Demikian juga dalam masalah pembunuhan
yang terjadi antara bani An-Nadhir dengan bani eurai^ah, mengenai
qishash dar diyat. Nabi-nabi sebelum Muhammad dalam mengambil
keputusan selalu berpegang pada hukum Allatl.,

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12044. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan-kepada kami dari As-Suddi,
mengenai firman-Ny a, 4 ,$i\3; cf e.'u;rfli ffjl-t3y
Irlljl 1r_5i O#i " S * ui g gut ny a Kami t e I a h m e nur untran



TatsirAlJr{hafui

Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahrya (yang

menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara

orong-orang Yahudi oleh nabi'nabi yang menyerah diri

kepada Allah," maksudnya adalahNabi SAW.r

12045. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada karni, ia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada karni, ia berkata:

Sa'id menceritakan kepada karni dari Qatadatr, ia berkata:

Disebutkan kepada kami batrwa ketika ayat ini tunrn, Nabi

SAW bersaMq

9G!r ,yfiitr u *:,:ill e'#';:
"Kami memberikan putusan kepada orang-orong Yahudi

dan selain mereka dari berbagai pemeluk agama.'z

12046. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Az-Znhi, ia berkata:

Seorang laki-laki dari Muzainah menceritakan kepada kami

-{an saat itu kami sedang bersama Sa'id bin Al

MusalryaF dari Abu Hurairah, ia berkata: Seorang laki-laki

dari golongan Yatrudi berzina dengan seorang peremprum.

Kemudian sebagian dari mereka berkata kepada sebagian

lainnya '?ergilah kalian bersama kauri menemui nabi itu,

karena ia merupakan nabi yang diutus dengan banyak

keringanan. Jika ia memberikan putusan kepada kita dengan

keputusan selain rajam, maka kita menerimany4 dan kita

I Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1138) serta As-suyrthi dalam Ad-Dan Al
Mantsur (3/86), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim.

2 As-suyrthi dalam Ad-Darr Al Mantsw (3/86), dan ia menisbatkannya kepada

Abd bin Humaid scrta Ibnu Jarir.
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akan menjadikannya sebagai hujiatr kita di hadapan Allah,
dan kelak kita dapat mengatakan, ,Salah seorang nabi-Mu
yang memerintatrkan kami demikian. "

Mereka pun menemui Nabi SAW, yang saat itu sedang

duduk di masjid bersama para satrabatnya. Mereka berkata,
"Hai Abu Al Qasim, apa pendapatnu mengenai seorang laki-
laki dan seorang perempuan yang melakukan zina?- Nabi
SAW tidakmenjawab pertanyaan merek4 melainkan bangkit
menuju rumah Midras dan ketika sampai di dekat pintu
rumatr ittl beliau berkata, "Aku merqrumpah kalian dengan
sama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa!
(Hufuman) apa yang kalian dapati di dalam Tawat bagi
orang yang melahtkan zino don dia telah muhshan
(menikah)? " Mereka menjawab, "Dicoreng hitarn di
wajahnya, diarak di atas keledai dengan wajah menghadap

bagian belakang keledai itu, lalu dicambuk.,,

Diantara mereka ada seorang pemuda yang hanya terdiam.
Setelah Nabi SAW melihat pemuda itu, beliau mengulangi
kembali pertanyaannya kepada pemuda tersebut sambil
bersumpah, maka pemuda itu pun menjawab, uBaiklah,

karena engkau telah menyumpah kami, sesungguhnya kami
menemukan di dalam Taurat (hukumannya) adalatr rajam.,,

Nabi SAW lalu bersabda, "Lantas bagaimana mulannya
lralian meringankan huhtm Allah ini?" Pemuda itu
menjawab, "Seorang lelaki dari kalangan kerabat raja
berzin4 dan hukuman rajarn tidak diberlakukan padanya,

kemudian seorang lelaki dari kalangan rakyat biasa berzina

dan raja itu hendak merajamnya, maka kaum dari rakyat
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biasa itu menghalang-halanginya dan mereka berseru,

.Janganlatr kalian merajamnya sampai kalian merajam

kerabat kalian yang berzina itu!' Maka mereka Pun

(golonganpembesardanrakyatbiasa)berdamaidan
mengubatr hukuman rajam tersebut'"

Nabi SAW lalu berkata, "sesungguhnya aht memberi

kcptttusan sebagaimana yang ada dalam Taurat." Beliau

kemudian memerintahkan aBar kedua pezina tersebut

dirajam.

Az-Ztfr''il berkata: Telah disampaikan kepada kami bahwa

ayat ini diturunkan mengenai perek4 s:ilA'{i11 r5:6t

lrU* | lrjt O#i V &-j$ " se sungguhnva Kami t et ah

menurtmkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan

cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diptttuskan

perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah

diri kcpada Allah," dan Nabi SAW termas,k di dalamnya'3

12047. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, tentang firman-

dq !rg1 't-it Oi$i U,'{4 "Yong dengan Kitab itu

diputuskan perkora orang-or(mg Yahudi oleh nabi-nabi yang

menyerah diri kcpada Allah," maksudnya adalatr Nabi SAW

dan nabi-nabi sebelumnya mengambil keputusan dengan

benar.a

12048. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

Abu Daud dalanr bab: Hadud (4450, 4/,SI) dan Ahmad dahm lvlusnad QD79)'
Abu Ha1ryan Al Andalusi Mlarn Al Bahr Al tvtuhirt @D67\

3
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mengabarkan kepada kami dari Auf, dari Al Hasan,
mengenai firman-Nya\ IrM e$t O$i VF4*yang
dengan Kitab itu diputuskan perkara orong-orang yahudi

oleh nabi-nabi yang menyerah diri kcpda Allah,,,
maksudnya adalatr Nabi SAW . Lafa^ ln6 '$tr maksudnya
adalah orang-orang yahudi. oleh karena itu, berilah
keput,san kepada mereka dan janganlah kau tak't kepada
merekas

rarrwil y":Auah: {. o, $z# A)#it; 1,ii:Si,
{t:11 $;\;,tut sn @kh orang4rong olim merctu dur pendaa-

pendeta mereka, disebabhan mereka dipertntahkan memelihara
hitab-kitab AAah dan mereha menjadi sahsi terhadapnya)

Abu Ja'far berkata: Allah swr berkata, 'Buatlah keputusan
dengan Taurat dan hukum-hukun yang ada di dalarnnya.,'

Dalam setiap waktu mereka diperintatrkan untuk mengambil
keputusan dengannya bersama para nabi yang berserah diri kepada
Allah dan orang-orang alim serta pendeta-pendeta mereka.

Lafazh Ot)t; merupakan bentuk jarnak dar- laf;r 'G:$,
yang artinyaprrrauiurrrq para h-akim (pengambil putusan), atrli politik,
orang yang mendalam pengetahuannya, serta orang yang selalu
berbuat kebajikan."

,+1t maksudnya adalatr ulama.

' Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil eDsg) dan Abu Hayyan dalan Al Bahr
Al Muhith(4D67).
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Kami telatr membahas sebelumnya mengenai makna

lafazh *t: dengan berbagai pendukungnya,6 dan berbagai pendapat

atrti tatcwit L.rrgBrrui makna kata tersebut. Lafazh]+tr merupakan

bentuk jarnak dari lafazh te, yattlt orang alim yang mengetahui

banyak hal. Dan, kata itu pula disematkan kepada Ka'b, yakni, '#
]+1t. Al Farra' berkata, "Yang paling banyak alru dengar dari orang

Arab ketika menyatakan bentuk mufradaari ]Flr adalatr ri dengan

harakat kasrahpada huruf &4.7

Sebagian ahli talc\ilil mengatakan batrwa yang dimaksud

':+\ti oifl (orang-orang alim dan pendeta-pendeta) dalam ayat

ini adalah dua orang dari daeratr Shuriya yang sepakat dengan

Rasulullatr SAW untuk membutuskan dengan hukum Allah SWT

terkait perkara dua orang yang berzinamuhshan-

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12049. Mrfiammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami,ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata: Ada dua orang bersaudara dari kaum

Yatrudi, dikatakan keduanya dari daerah Shuriyya, keduanya

mengikuti Nabi SAW namun tidak memeluk Islam, dan

keduanya berjanji unttrk memberitatru beliau apa saja yang

beliau ingin tahu mengenai Taurat. Salah satu dari keduanya

adalatr seorang alim yang mengetatrui berbagai hal, dan yang

satunya lagi adalah seorang pendeta. Dan, yang dimaksud

Lihat tafsir suratr Aali 'Imraan ayat 79.

Ibid.

6
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"mengikuti" beliau SAW adalatr keduanya banyak belajar

dari beliau.

Nabi SAW juga memanggrl keduanya dan menanyakan

perihal dua orang yang berzina dari kalangan Yatrudi,

kemudian keduanya memberitahu beliau kisatr dua orang

yang berzina dari kalangan bangsawan dan ralsyat biasa

tersebut, dan bagaimana mereka berdamai dan mengubah

hukun rajam. Maka Allah menurunkan ayat" piili 63Et
!i,r 'u-itt tr$ lr$t e51i qD '$+\3;,$iq
"Sesungguhnya Kami telah menu"mkon Kitab Tawat di
dalamnya (ada) petunjuk dan cahaln (yong menerangi),

tnng dengan Kitab itu dipttuskon perkoa orang-orang

Yahudi oleh nabi-nobi yang menyerah diri kepada Allah."

Yang maksudnya adalatr Nabi SAW, orang alim, dan

pendeta, yang keduanya berasal dari Shuriya. V6 'u-iy

"perkara orang{rang Yatrudiu, kemudian menyebutkan dua

orang dari Shuriya, Allah uerfirman, Q 3t:{it; 6}#lt;
ital| ,4L 13113 ii S- l$y!;ir "oteh orans-orans

alim mereka don pendeta-pendeta mereka, disebabkan

mereka diperintahkan memelihqa Htab-kttab Allah dan

mere ka menj odi saks i t erhadapryn."t

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku

adalah yang mengatakan, *Allah mengabarkan batrwa Taurat telah

dijadikan landasan hukum oleh para nabu yang berserah diri, para

orang alim, dan pendeta" berserah diri." Namun mtrngkin juga yang

dimaksud adalah dua orang dari Shuriya dan selain keduanya, hanya

Ibnu Abi Hdim dalam ta8ir (4/l140).
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saja yang tercantum dalam drahir ayat adalah para nabi yang berserah

diri, para orang alim, dan pendeta. Dan, tidak ada petunjuk di dalam

Al Qur'an yang mengatakan makna khusus dari para orang alim dan

pendeta. Dengan demikian, setiap orang alim dan pendeta termasuk

dalam ayat ini secrua kontektual.

Pendapat kami ini selaras dengan pendapat para ahli takwil,
mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut:

12050. Sufran bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami dari Salamatr, dari Adh-

Dhahhak, tentang ayat, jr--n*'it; $ii;fStt "orang-orang alim

dan pendeta-pendeta" bahwa maksudnya adalah para ulama

datfuqaha'mereka.e

12051. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafs

menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, 

"U*il't 
it#ll; "orang-orang alim

dan pendeta-pendeta" bahwa maksudnya adalatr ulama dan

fuqaha'.ro

12052. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, batrwa orang-orang alim dan fuqaha'
kedudukannya di atas':gtl upendeta-pendeta".rr

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (2D92, 4lll39) dari Adh-Dhatrhah dari Ibnu
Abbas, As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantstr (3/86), dan ia tidak
menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.
Ibnu Abi Hatim dalam taftir Q1292).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll39), dan di dalamnya disebutkan (orang-orang
di atas Ajnad), diriwayatkan dengan lafazh dari As-Suyrthi dalan Ad-hm Al
Mantsur (3/86), dan ia tidak menisbatkannya kecali kepada Ibnu Jarir.

l0
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12053. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, batrwa lafaz/r Oi!.1, maksudnya

adalah para fuqaha' kaum Yahudi, dan lata/n ]E'0r
maksudnya adalatr ulama mereka.l2

12054. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Swaid bin

Daud menceritakan kepada karf, ia berkata: Haiiaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari ll<rimah,

tentang firman-Nya, 3\:{JV it}ri:Sti "orang-orong alim

dan pendeta-pendeta" yakni: mereka semua yang memberi

keputusan dengan benar. 13

12055. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Watnb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

"Lafa"h tti$l artinya para pemimpin, dan lata?h.lrii0r

artinya ulami."ta

Firman-Nyq iti $u llzfi.:it (-, "Mereka diperintahkan

memelihara kttab-kttab Allah," maksudnya adalah para nabi yang

berserah diri kepada Allah dan berhukum dengan Taurat, para alim

dan pendeta 
-yakni 

ularna-yang berpengetahuan tentang Taurat.

Huruf ba'pada ayagt jiui,!-l Q merupakan .l$'01 i,Lr.

Firman-Ny 
^, 

{t3-$ ,4; l}Ut " Dan mereka meniadi saksi

terhadapnya," maksudnya para alim dan pendeta yang berhukum

Ibnu Abi Hatim dalasr tafsir (21692,411140) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (3/86).
Kami tidak menemulcan hadits ini, namun coba lihat dalan Al Balrr Al Muhith
(4D67).
Abu Ha1ryan dalanAl Bab Al Muhith(4D67).

12
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dengan Taurat bersama para nabi yang berserah diri kepada-Nya dan

memutuskan perkara bagi orang-orang Yahudi akan menjadi saksi

bagi mereka (kaum Yatrudi) bahwa mereka telah beghukum dengan

Kitabullatr yang diturunkan kepada Nabi Musa AS.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12056. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, d:-r# )4; ljUt "Dan merela meniadi sapsi

terhadaprya," batlwa maksudnya adalah para alim dan

pendeta menjadi saksi bagi Muhammad sAw bahwa beliau

benar-benar diutus oleh Allah dan beliau adalah seorang

Nabiyultatr yang memutuskan perkara dengan haq terhadap

kaum Yahudi yang datang kepada beliau untuk meminta

kepufusan hukum diantara mereka. 15

Taxwil firman Allah: Vi6 ii g?.:5 ,?\41 IFS {3
LS 6t eh 6or"ra itu ianganlah kamu takut hepada manusia,

[tetapiJ takutlah kepada-Ku. Dan ianganlah kamu menukar ayat-

ayat-Ku dengan harga yang sedikit)

Abu Ja'far berkata: Allatr berkata kepada para ulama dan

pendeta Yatrudi, "Janganlatr kamu takut kepada manusia ketika

menegakkan hukum-Ku yang kamu putuskan dengannya kepada

hamba-hamba-Ku, dan memerintatrkan mereka untuk melaksanakan-

ny4 karena sesungguhnya mereka tidak mampu mencelakaimu

15 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l 14l).
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kecuali atas seizin-Ku. oleh karena itu, janganlah kamu
menyembunyikan hukum rajarn atas perilaku zina muluhan. Akerr-

tetapi takutlah kepada-Ku, bukan kepada makhluk-Ku, karena manfaat
dan mudharat itu hanya berasal dari-Ku. Juga takutlatr kamu atas

siksa-Ku, tatkala karnu menyembunyikan hukum yang sehartrsnya
kamu laksanakan dari kitab-Ku.',

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12057. Muhaurmad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin AI Mufadhdhal menceritakan kepada
kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang firman-Nya, gr{$ ,i6i IFS 93
"I(orena itu janganlah kamu tahtt kepada manusia, (tetapi)
tahttlah kepada-Ku," bahwa maksudnya adalatr, ..Janganlah

kamu takut kepada manusia yang telatr menyembunyikan
(hukum) yang telah diturunkan.,,l6

Firman-Ny4 LS 6, &tp,li# $i *Do, jangantah tramu

menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit,', maksudnya
adalatl, "Hai orang-orang alim, janganlah kamu mengambil sesuatu

dengan meninggalkan hukum ayat-ayat kitab-Ku yang telatr
diturunkan kepada Musa dengan pengganti (imbalan) yang hina" yaitu
harga yang sangat sedikit."

Malsudnya adalatr memakan sesuatu yang diharamkan karena
perilaku mereka yang mengubah Kitabullah dan mengganti hukum
yang seharusnya diberikan kepada dua orang yang berzina mulahan,
dan hukum-hukum lairurya yang mereka ganti, hanya lantaran mereka

mangatrarapkan imbalan Guap).

16 Ibnu Abi Hatim datanr tafsir (4tll4l) serta As-suyuthi dalam Ad-Dun Al
Mantsw Ql87), dao ia tidalc menisbatkannya kecuali kepada lbnu Jarir.

j



TafirAfdr.:lhrrtrri

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12058. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu zatd berkata,

mengenai firman-Ny4 ,=9 gt ,rl!, lil$ ni "Dan

janganlah kamu menukar ayat'ayat'Kt dengan harga yang

sedikit," ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Janganlatr kamu

mengambil suht (sesuatu yang diharamkan) dengan kitab-

Ku'."

Ia berkata: Ibnu Zo,d be*'ata, mengenai firman-Ny\ $i
<LS 6 &iP"1;i'1 "Dan ianganlah kamu menukar ayat'

ayat-Ku dengan harga yang sediHf," maksudnya adalah'

"Janganlah kamu mengambil suap dengan kitab-Ku'"I7

l2}5g. Mutrammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, $ €it,yp,t;iA i'2 " Dan ianganlah

lramu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sediHt,"

maksudnya adalah, "Janganlatr kamu mengambil makanan

yangsedikitdariperilakumenyembunyikansesuafuyang

Aku firrtmkan."l8

Tatwil liman Atlah: ? ,ni$, 61 3;t -6, :<1 i ;i
IriFJ\ (Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang4fhng yang kafir'1

Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l l4l) dan Ad-Dwr Al Mantsur (31t7).

Ibnu Abi Hatim dalaur afsir (4/l 14l)'
l7
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SurahlJMaa'iilah

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrnan, ..Barangsiapa

menyembunyikan hukum Allah yang telah diturunkan dalam kitab-
Nya, yang seharusnya dilaksanakan oleh hamba-Nya, namun ia
menyembunyikannya dan berhukum dengan yang lainnya.,,

seperti ketetapan hukum orang yahudi terhadap dua orang
yang berzina muluhan dengan dicambuk dan dihitalnkan wajatrnya,
padahal seharusnya dirajam. Atau seperti keputusan mereka dalam hal
pembunuhan yang diganti dengan diyat sempurna, tapi hanya
dibayarkan setengahnya. Atau seperti hukuman qishash yang
dikenakan kepada kalangan rakyat biasa sedangkan kalangan
bangsawan dikenakan diyat.

sunggtrh, mereka telah melupakan Allah dalam menetapkan
hukum yang ada dalam Taurat.

'oi()l ? ,1J*, ,,Maka mereka itu adalah orang-orang
yang kafir," maksudnya adalah, mereka merupakan orang-orang yang
tidak berhukum dengan apa yang telah Allatr turunkan dalam kitab-
Nya. Mereka mengubatr dan menggantinya serta menyembunyikan
hukum yang sebenarnya yang telah diturunkan-Nya dalarn kitab-Nya.

6b<, O "Mereko itu adalah orang-orang yang kafir,,,
maksudnya adalatr, mereka merupakan orang-orang yang
menyembunyikan kebenaran yang tampak jelas kepada manusia dan
mengubahnya serta memufuskannya kepada mereka. Sungguh, mereka
benar-benar telatr mengambil sesuatu yang diharamkan kepada
mereka.

Para ahli takwil berselisih pendapat mengenai kata kafir dalam
ayat ini.

.

i
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TdsirAl/n,:Ilwborri

Sebagian berpendapat sarna dengan pendapat kami, batrwa

maksudnya adalah kaum Yatrudi yang mengubah kitab Allah dan

mengganti hukumnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12060. Ibnu Waki menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Muawiyatr menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Abdullah bin Munatr, dari Al Barra bin Azib, dari Nabi

SAw, mengenai firman-Ny u, i#&'3135-6,:<1 i ;S
itirffii 'rs "Barangsiapa yang tidak memutuslan menurut

apa yong dinrunkon Allah, maka mereka itu adalah orang-

oransyanskofi r:"b;rfii'i,Ailfr";if tJ-qrZ;4tSi
" Barangsiapa tidak memutuskan perkara merutrut apo yang

dinrunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang

zhalim." (Qs. Al.Maa'idatr [5]: 4r.'nt Sl14 f4 i ;;
634ii'ilryiU"Barangsiapatidakmemutuskanperkara

menurut apa yang dirurunkan Allah, maka merelra rtu adalah

orang-orang yang fasik;' (Qs. Al Maa'idatr [5]: 47)

Maksudnya adalatr orang kafir secara keseluruhan.te

12061. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Al

Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hayyan

menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, ia berkata, "Tiga

ayat dalam surah Al Maa'idatr , 4*'it13i-Y-;Kl i ;i
'bi&i'rL 'Barangsiapa yang tidak memutusknn menurut

apa yang dinrunkan Allah, maka mereka rtu adalah orang-

re Muslim dalam pembahasan mengenai hudud (28), Abu Daud dalam
pembahasan mengenai hudud (4447,4448), dan An-Nasa'i dalam pembatrasan

mengenai t-r ajm (7218).



$tahAJ\nar'idah

orans yans t@/ir'. { J\F*, Xl ,tJlA 
,4;- ; ,}3Srfili 'Barangsiapa tiiak memutuskan perrrara menurut

apa yang diturunran Alrah, maka mererca itu adarah orang-
orang yalg zhatim.,. (as. ry Maa.idah [5]: a5). a^ i ii<'j,+,ni 'i ,1{*,,A $i q rlz_',Barangsapa ttdak
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Arah,
maka mereka itu adalah orang-orang yang fosik. (es. Al
Maa'idatr l5l: al tidak ditujukan kepada katrm muslim,
melainkan kepada kaum kafir.2o

l20a' Ibnu waki menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari- Abu Hayyan, dari Adh-
Dhahhak, tentang ayat, ,i H;\,ii d;t L, ,Kl i ;i'birfii"Barangsiapa yk, tidak memutuskan menurut apa
yang diturunkan Alrah, maka mereka itu adatah orang-orang
yang kafir.,, Juga lrp;fr,,Orang-orangyang zhalim.,, Jrgq
3'jzjifi ,, Or ang-or ong yan g fas i k.,, Ia berkata,,, Ay at-ay at

tersebut turun kepada Ahli Kitab.,2r

12063. Mtrharnmad bin Abdul A'ra menceritakan kepada kami, ia
berkata: AI Mu,tamir bin Sulaiman menceritakan kepada
kami, ia berkata: Aku mendengar Imran bin Hudair berkata:
"orang-orang dari kalangan bani Amr bin sadus datang
kepada Abu Mujliz danmereka berkata, 'wahai Abu Mujriz,
apakah kau mengetahui firman Allah, ,;iti J;I y-, KZ i ;i'bi$,ii '& Ai& 'Barangsiapa yang tidak memutustran
menurut apa yang diturunrran Ailah, marra mererra itu adarah
orang-orang yang kafrr,, apakatr ayat itu haq?- Ia menjawab,

As-suyuthi dalan Ad'Drr Al Mantsur (gtEl), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
Ibid

20
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"Ya, benar." Mereka lalu berkata, "Apakah ayat, i cri
'br},i$ 'i $fi';ii tjT4 rU;- 'Barangsiapa tidak

memutuslan perlara merutrut apa yang diturunlan Allah,

maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim', itrt
benar?" Ia menjawab, "Ya, benar." Mereka berkata, "Lalu

ayat, <rL+ni 'i ,A[.lt, 'nfr St\ q rLZ i Ji
'Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut aPa yang

diturunkan Allah, maka merelm itu adalah orang-orang yong

lfuik', apakatr itu haq?" Ia menjawab, "Ya, benar."

Mereka lalu berkata, *Wahai Abu Mujliz, apakah berarti

mereka memuttrskan perkara dengan apa yang telah Allah

tunurkan?" Ia berkata, "Ifu adalah agama mereka yang harus

mereka pegang teguh. Dengan (kltab) itu mereka berkatq

dan kepada (kitab) itu mereka kembali. Jika mereka

meninggalkan sesuatu darinya, maka mereka mengetahui

batrwa mereka telah berdosa." Mereka kemudian berkata,
*Tidak, demi Allatr. Akan tetapi kamu telatr membedakan."

Ia berkata, "Kalian lebih mengetatrui hal ini daripada aku.

Aku tidak tatru, batrwa kalian melihat hal ini dan katian tidak

melalnrkan dosa. Akan tetapi ayat tersebut turun kepada

omng Yahudi, Nasrani, dan musyrik." Atau perkataan yang

serupa dengan iri."D

12064. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Imran bin Hudair, ia berkata:

Datang dengan bergegas kepada Abu Mujliz sekelompok

22 As-suyrthi dalan Ad-htrr Al Mottsur (3/tt), dan ia mcnisbatkannya kepada

Abd bin Humaid.



$na,hAJIvIaa'iilah

Ibadhiyyah. Mereka lalu berkata, "(Apa maksud) firman
A[ah,l,;,Lfui,i4n*,xtr;l:A,Klisf j,Barangsiapa
yang tidak memutuskan menurut aw yang diturunkan Allah,
maka mereka rtu adalah orang-orangyang kafir'. ,i#;1,
'Jrtffi 'Mereka itu adalah orang-orang yang zhalim,.
€r#i 'i ,Lif, ,Mereka itu adalah orang-orang yang

Jfas i k' ." Abu Muj li z berk,at4 ..Sesungg,hnya mereka berbuat
sesuai dengan perbuatan mereka yang jika dikedakan, maka
mereka berdosa Ayat tersebut tunm kepada kaum yatrudi

dan Nasrani." Mereka lalu berkat4 ..Demi Allah, kamu lebih
mengetahui daripada kami, akan tetapi kamu telah membuat
mereka takut." Ia berkata, ..Kamu lebih berhak daripada aku
dalam hd itu. Adapun kami, hanyalah orang yang tidak
mengetahui apa yang kalian ketahui.', Mereka berkata,

"Tidak, sungguh kalian telah meng n rmun kalian
tidak menegakkannya karena takut kepada mereka.,,23

12065. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
AMurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Waki
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepada kami dari Sufran, dari Habib bin Abi Tsabit, dari
Abu Bakhtari, dari Abu Hudzaifah, mengenai firman-Nyq
i,j;fJi.'{, $iT,rt d;t y-, K1 i 6ij,;Barangsiapa yang

tidak memutuskan menurut opa yang diturunkan Allah, maka

mereka itu adalah orang-orang yang lrafir,,' ia berkata,

"Sebaik-baiknya persaudaraan bagimu adalah bani Isra,il,
jika kamu memiliki sesuatu yang manis dan mereka

23 Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1142).



memiliki sesuatu yang pahit maka kalian

dengan mereka."24

Tafs*Adr'.:Ilrrrbart

akan berbagi

12066. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Abu Hayyan, dari Adh-

Dhahhak, tentang aya! P A{i"i\ 3;1 q Kl I ;i
'oi$Ji"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa

yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang

yang kafrr." Jugu';)tirtrt "Orang-orang yang zhalim." Dan

<r/;ni "Orang-orang yang fasik." la berkata, "Ayat-ayat

tersebut turun mengenai Ahli Kitab.'25

12067. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waki menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Habib bin

Abi Tsabit, dari Abu Al Bakhtari, ia berkata: Dikatakan

kepada Abu Hudzaifah, e 4*,';t\ di-L" :g i ;S
iti$Ji"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa

yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang

yang kafir." Kemudian disebutkan seperti riwayat Ibnu

Basysyar dari Abdurratrman.26

12068. Al Hasan bin Yatrya memnceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdrxrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit,

dari Abu Al Bakhtari, ia berkata: Seseorang bertanya kepada

Abu Hudzaifatr mengen u ayat-ayatberikut irn, Kl i ;;

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll43), Susan Ats-Tsauri dalam tafsir (hlm.

l0l), dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/88).

As-Suyuthi dalam Ad-Dttrr Al Mantsur (3187), dan ia tidak menisbatkannya

selain kepada Ibnu Jarir.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll43), SuSan Ats-Tsawi dalam tafsir (hlm.

l0l), dan As-Suyrthi dalan Ad-Darr Al Mantsur (3/88)-

24

25

26
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'bi6ii ? Ai& ,il d;l \L ,,Barangsiapa yans tidak
memutuskan menurut apa yang dinrunkan Allah, maka

?r::y, 
itu adatoh orang_orang yang ka/ir._ ,i AFjlJ;u,l "Mereka itu adarah orang-orang yang zharim.u

<tj4,ni'i lryiU ,Mereka itu adalah orang_orang yang
-fasik." AI Bakhtari berkata: Dikatakan kepada Abu
Hudzaifah, "Apakatr har itu berkaitan dengan bani Isra,il?,,
Ia menjawab: "sebaik-baiknya persaudaraan karian adarah
dengan Bani Isra'il, jika mereka mem,iki sesuatu pahit, dan
kaliaa memiliki sesuatu yang manis, sungguh kalian akan
berbagi dengan mereka.,'22

12069' AI Hasan bin yatrya menceritakan kepada karni, ia berkata:
A*urrazzaq mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ats-
Tsat'i mengabarkan kepada kami dari seseoriang, dari
Ikrimah, ia berkat4 ,,Ayat-ayat 

tersebut turun kepada Ahli
Kitab..2t

12070' Basyar bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id
menceritakan kepada.kami gri Qut"Oah, tentang firman_
Nya iti;Ki'n qnfr ';if [i vr. k i' 6i " n *ors, topo
yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Ailah,
maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir,,, batrwa
maksudnya adalah, "Disampaikan kepada kami batrwa ayat-
ayat tersebut furun berkaitan dengan pembunuhan yang
terjadi di kalangan yahudi.,re

27
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abaurrazzaq dalam tafs-ir \ZnO) a^Ibnu Abi 
-Hatim 

66;66 tnfsir (4ltt43).Al Mawardi datan An-Nuia r" et Uyrri <iis).Ibid.
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Tafsir Ath:Ilubdri

l2}7l. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, tentang firman-Nya,

't i$ii'j, 4*, 5'\ di q. Kr- i ;,fj " B ar an gs i apa van g

tidak memutuslran menurut apa yang diturunftan Allah, mafta

mereka itu adalah orang'orang yang trafir'" Juga, 'bt\fil
"orang-orang yang zhalim- " DarL, 63;ni " Orang'orang

yangfasik.-IfuuntrrksemuaAhliKitabketikamereka
meninggalkan ketetapan Kitabullah'3o

12072. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyatr

menceritakan kepadaktr dari Al A'masy, dari Abdullah bin

Murrah, dari Al Batra' bin Azib, ia berkata: "Seorang

Yahudi yang diarak dan dicoreng hitam pada mukanya lewat

di hadapan Nabi SAW, lalu beliau memanggil mereka dan

berkata, "Beginilcah kalian menemukan huhtm (dalam

Taurat) terhadap orang yang berzina?" Mereka menjawab,

"Ya, benar." Nabi kemudian mengundang seorang ulama

mereka dan berkata "Aht menyumpahmu atas nama Allah

yang telah menurunkan Taurat kcpada Musa. Beginikah

lralian menemuftan huhtm orang yang berzina dalam kitab

kalian?" la menjawab, "Tidak, kalau saja kau tidak

menyumpatr kami dengan sumpamu tadi, maka kami tidak

akan memberitatrumu! Kami mendapati dalam kitab kami

hukumannya adalah rajam. Akan tetapi perzinaan banyak

terjadi di kalangan langsawan kami, tatkala kami mendapat

orang yang betzilta dari kalangan bangsawan, kami

30 lbid



SwahlJNIao.'iilah

membiarkanny4 dan jika kami mendapatinya dari kalangan

rakyat biasa, meka kami tegakkan hukum terhadapnya. Lalu
kami berkumpul dan bersepakat untuk menetapkan hukuman

coreng hitam di mnka dan dicarnbuk sebagai ganti dari

rajam." Rasulullah SAW lalu bersabda,

$riYf \1't;l *-l ; i:rf e d
"Ya Allah, sungguh aht adalah orang yang pertama kali
menghidupkan kcmbali huhtm-Mu saat merekn

mematikannya."

Nabi SAW kemudian memerintahkan mereka unhrk dirajam.

Setelah itu Allah menurunkan ayil. AiE { 3;41 $li
FJI O {t}fr<rj| "Hai Rasut, jangantah trcndabtya

lramu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera

(memperlilntkan) kekafirannya.... " hingga firman-Nya glj
'oit3i ? ai*,51 d;-L,:<1 !! "Borrrgriapa yang

tidak memutuslan menurut apa yang diturunkan Allah, maka

merekn in adalah orang-orang yang kafir." Maksudnya

adalatr orang-orang Yatrudi, 'Jrl,JfJJ. i A{*t "Mereka itu

adalah orang-orang yang zhalim." Yakni orang-orang

Yahudi. <r/;ni 'i ,14llt, "Mereka itu adalah orang-

orang yang fasik". Yakni bagi orang-orang kafir
semrunya.3l

12073. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Zudberkat+mengenai finnan-Ny r-'fii d;-q :<4 i ;S

3r Muslim dalam pembahasan mengenai hudud Q8), Abu Daud dalam
pembahasan mengenai hudud (4447, 4448), An-Nasa'i dalam pembahasan

mengenai r-rajm (721E), dan Ahmad dalam Musnad (4DE6,290, 300).

\-
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'oi+Ki'i AiXt "Barangsiapo yang tidak memutuskan

menurut apa yang dinrunftan Allah, malra merefta itu adalah

orang-orang yang kafir," ia berkata, "Yaifu orang yang

berhukum dengan kitabnya yang ia tulis dengan tangannya

sendiri, dan meninggalkan Kitabullah, lalu ia mengklaim

bafuwa kitabnya itu berasal dari sisi Allah, maka ia tela]r

kafir."32

12074. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Abdullah bin Murratr, dari Al Barra bin Azib, dari Nabi

SAW, sebagaimana hadits yang disampaikan oleh Al Qasim

dari Al Hasan, hanya saja Hannad berkata dalam haditsnya:

Kami berkata: Marilah kita bersepakat atas hukuman yang

diberikan kepada kaum bangsawan dan rakyat biasa! Ki-ta

bersepakat untuk mencoreng hitam pada muka dan

mencambuknya sebagai ganti dari rajam." Dan semua hadits

yang serupa dengan hadits Al Qasim.33

12075. Ar-Rabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab

menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Abi Az'Zanad

menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: kami

bersama Ubaidillah bin Abdullatr bin Utbah bin Mas'ud,

kemudian seorang laki-laki yang bersamanya membac1 ii
l,i$Ji ? ai*';$ d;\-a, :<1 i "B*o,griapa vang

tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka

32

33

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (4lll42) serta As-suyrthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (3/88), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

Muslim dalam pembahasan mengenai lrudud (2E), Abu Daud dalam

pembahasan mengenai hudud (447, lq4E), An-Nasa'i dalam pembahasan

mengenai u-rajm (7218),dan Ahmad dalam Llunad (4D86,290, 300)'
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mereka itu adalah orang-orang yang kolir."-\4 f4i 7 ,;S
it;+G$ 'J ,!^it,'ii tJ "Barangsiapa tidai memutustran

perlrara menurut apa yang diturunkan Allah, maka merela

itu adalah orang-orang yang zhalin." (Qs' Al Maa'idah [5]:

4r. <r#li'i a*ft N diQ raL i ;; " Barangs iapa

tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan

Allah, malra merela itu adalah orang'orang yang fasik'"
(Qs. Al Maa'idah [5]: aD.

Ubaidillah latu berkata, "Demi Allah, sesungguhnya banyak

sekati orang-orang yang menakwilkan ayat'ayat itu

sebagaimana mestinya, padatral ayat-ayat itu ditujukan

kepada dua kelompok dari kaum Yatrudi."

Kemudian ia melanjutkan dan berkata: Maksudnya adalatt

bani Quraiztratr dan bani An-Nadhir. Mereka adalatt

kelompok yang pernah berperang dan salah satunya

mengalatrkan yang tainnya sebelum kedatangan Nabi SAW

di Madinatr. Kemudian mereka bersepakat batrwa setiap

terjadi pembtrnuhan di antara mereka, di mana jika seorang

bangsawan membunuh rakyat biasa maka diyat-nya adalah

lima puluh wasaq. Akan tetapi jika rakyat biasa membunuh

bangsawan, maka diyat-nya seratus wasaq. Mereka telah

memberikan pembedaan yang jelas.

Kemudian Nabi SAW datang dan mereka masih

menjalankan ketetapan tersebut. Kedga kelompok tersebut

akhirnya tunduk di hadapan Nabi SAW, narnun beliau tidak

memaksakan ketetapan hukum Islam kepada keduanya'

Setelatr itu terjadi pembunuhan diantara dua kelompok

tersebut, yaitu seorang dari kalangan ralsyat biasa membunuh

\-
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seorang bangsawan, kalangan bangsawan itu berkata,

"Berikanlatr kepada karni seratus wasaq!" Kalangan rakyat

biasa menjawab, "Bagaimana ini bisa terjadi, apakatr ini

berlaku pada dua daeratr yang keduanya memeluk agama

yang samq dalam kekuasaan negeri yang sama, namun

sebagian membayar diyat dvkali lipat untuk sebagian yang

lain? Sungguh ini tidak adil, marilatr kita mendatangi

Muhammad untuk memutuskan hukum diantara kita." Maka

kedua kelompok itu pun bersepakat untuk mengajukan

perkara ini kepadaNabi SAW.

Namun setelatr itu kalangan bangsawan bermusyawaralt

diantara kalangan mereka sendiri dan mereka khawatir Nabi

SAW tidak berpihak kepada mereka dan tidak memberikan

diyat mereka dua kali lipat, maka mereka pun mengutus

orang-orang mwrafik diantara mereka untuk menghadap

Nabi Mtrhammad SAW. Kemudian Allah memberitatru Nabi

SAW tentang maksud kedatangan mereka dan apa yang

tersembunyi dari niat mereka.

Kalangan bangsawan itu berkata kepada orang-orang

munafik yang mereka utus, 'Nanti beritahukanlah kepada

kami pendapat Muhammad mengenai hal ini, jika ia

memberikan kepada kita apa yang kita inginkan maka kita

akan melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak, maka kita

akan berlaku hati-hati dan tidak akan melaksanakannya!"

Orang-orang munafik itu pun pergi menghadap Nabi SAW'

Allatr lalu memberitahu Nabi SAW perihal tersebut, 6y,
# o l';,#- <)51 ai| { 3i0t "Hai Rasut,

janganlah hendobrya lwmu disedihkan oleh orang'orong

-
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yang bersegera (memperlihatkan) kcka/irannya.,, hingga
aklrir ayat, Jtl-Q$1, hr_ i ;;'*:if {5 qJ+if J.l H;
<'tafii'i @fiaj,,, Dan hendaHah orang-orang pengikut

Injil, memutuslan perkara menurut apa yang diturunkan
Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutusrran perkara
menurut apa yang dinrunkan Allah, mako mereka itu adalah
or an g-or ang yang fas i k,,

ubaidillah membacanya ayat demi ayat dan menafsirkannya
sesuai penurunannya selesai. Kemudian ia berkata,
"Sesungguhnya yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang
Yahudi, dan sifat-sifat ini pun adalatr karakter mereka.,,34

Sebagian ahli takwil lainnya berpendapat bahwa 'bitfii
ditnjukan trntuk orang-orang Islam, ';r+Ertuntuk orang yahudi, dan

<1j=iif untuk orang Nasrani.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12076- Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari Zal<aria dari Amir, ia
berkat4 - i;SJiditujukan bagi orang-orang Islam, ij,|jl$
bagi orang Yahudi, dM <,ili(bagi orang Nasrani.',35

12077. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Ibnu
Abi As-Safar, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "'o;$Ji

Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4ltt42).
Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411143, 411146, 4fi149) serta As-suyrthi
dalam Ad-Dun Al Mantsw (3/88), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, serta Abu Syaikh.

34
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ditujukan bagi orang-oftmg Islam, '&Ifii bagi orang

Yalrudi, drrrr <,i-Ct( Uug, orang Nasrani."36

12078. Ibnu Waki dan Abu As-Sa',ib, serta washil bin AMul A'la"

berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Ibnu

Syubrimah, dari Asy-Sya'bi, ia berkata' "Satu ayat dihrjukan

kepada kita dan dua ayat lagi kepada Ahli Kitab , K/ I ;i
I'i6ii ? ,AJ*, 'if d$ -tL 'Barangsiapa vang tidak

memutuskan merurut apa yang diturunlan Allah, maka

mereka itu adatah orang'orang yang kafrr'' Ay:t ini

ditujukan bagi kita (orang Islam), sedangkan ayut" 7 $3
'rA$i 'i 4s\ 'i'1 {i t4 ,,U;;-'Buangsiapa tidok

memutuskon perkara menurut opa yang diturunkan Allah,

maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim', serta

ayat, <;'-ri;\ 'i ,14li.t fii 'it1 'q rLl i ;t
'Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut opa yang

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang

thsik', ditujukan bagi mereka (Ahli Kitab)"'37

12079. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayalrku

menceritakan kepada kami dari suffan, dari Jabir, dari Amir,

sama dengan hadits yang diriwayatkan dari Zakaria'3t

12080. Mghammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdushshamad bin Abdul Warits mkenceritakan

kepada kami, ia berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami

dari Ibnu Abi As-Safar, dari Asy-Sya'bi, tentang ayat, I Ji
i,ilK$? A{*' 51d.l-v-" :<l "Barangsiapa vang tidak

36 lbid?7 lbid33 lbid.
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memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka

mereka itu adalah orang-orang yang kafir," ia berkata,

"Ayat ini ditujukan kepada orang Islam, sedangkan ayat, si12

63-{;i'i lWiU';{i 'ii q #A- i 'B*ongriapa tidak

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,
maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiV, ditujukan

bagi orang Nasrani."3e

12081. Ya'qub bin Ibratrim berkata: Hasyim menceritakan kepada

kami, ia berkata: Zakaia bin Abi Zardah mengabarkan

kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata mengenai ayat-ayat

pada suratr Al Maa'idah, e 4*,51 d;t A, K4 i ;i
6iSJi"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa

yang dinrunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang
yang fulir," ia berkata, "Ayat ini ditujukan kepada kita
(orang Islam), sedangkan ayat, 'itfr dt -q 

rL4 I ,ii
'J,J{ilii $ 4S\ 'Barangsiapa tidak memutuskan perlcara

menurut apa yang diurunkan Allah, maka mereka itu adalah

orang-orang yang zhalim', ditujukan kepada orang Yatrudi.

Dan ayat, <$;ni 'i lryfr'A 'i$ 4 rLZ i ;;
'Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang

diturunlan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang

fasi?, ditujukan bagi orang Nasrani.'4o

12082. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada

karri, ia berkata: Suftan menceritakan kepada kami dari

Takaria bin Abi Z,atdah, dari Asy-Sya'bi, mengenai firman-

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411143, 411146, 4lll49\ serta As-Suyuthi dalam
Ad-Dur Al Manrszr (3/8E).
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Nya, 6jl6i( 'n A{X,frid;1-v-9 Kz i ;5 " Barangsiapa

yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah,

maka mereka itu adalah orang'orangyang fufir," ia berkata,
*Ayat yang pertama dihrjukan untuk orang-orang Islam, ayat

yang kedua ditujukan untuk orang Yahudi, dan ayat yang

ketiga ditujukan untuk orang Nasrani-'{l

12083. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kalni, ia berkata:

AMurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Takaria, dari Asy-

Sya'bi, riwayat yang sertrpa.'2

12084. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la

menceritakan kepada karni dad Takatia, dari Amir, riwayat

yang serupa.

Sebagian lain berpendapat batrwa makna ayat itu adalah kafir

sebelum kekafirannya, d6lim sebelum kedralimannya, dan fasik

sebelum kefasikannya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

12085. Mutrammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrabman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij,

dari Atha, tentang firman-Nya, 4*r61dr1-U-, K1 i ;S
fri$)i lL "Barangsiap yang tidak memutuskan menurut

aW yang ditwunkan Allah, makn mereka itu adalah orang-

orans yans kofir."ail6f i $Slr'irt'{iq raL t *i

'r lbid.12 Abdurrazzag dalarn tafsir (220) dan lbnu Abi Hatim (4/l 143, 411146,411149).
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"Borangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang

diturunkan Allah, malra mereka itu adalah orang-orangyang

zhalim." (Qs. Al Maa'idatr [5]: 45). 'iti$Q # i ;;
634ii ?, 4*r " Barangsiapa tidak memutuskan perkara

menurut apa yang dinrunlan Allah, maka mereka itu adalah

orang-orqng yang fasik" (Qs. Al Maa'idatr [5]: 47)' Ia

berkata, ..Kafir bukan kafir, fasik bukan fasik, dan zhalim

bukan ztralim.'{3

12086. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Salamatr menceritakan kepada kami dari

Ayyub, dari Atlu', riwayat yang sama.e

12087. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Aynrb bin Abi Tamimah,

dari Atha' bin Abi Rabah, riwayat y*g,e*pa'n5

12088. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

waki menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dari Ibnu

Juraij, dari Atha, riwayat yang seerupa.o6

12089. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepadaku dari Suffan, dari Ibnu Juraij, dari

Athq riwayat Yang seruPa.'7

Ibnu Abi Hatim (4lll43,4tll46,4tll4g) dan Abdurrazzaq dalam tafsir Ql20)'

Ibid
rbid
Ibid

t'Ibid-

1?

4
a5

$
a7
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l2O9O. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari

Suffaru dari Sa'id Al Makki, dari Thawus, tentang firman-

Nya i$;(Jr'j, A$*,';rt'$-v-', Kr- t gij " B ar angsiapa

yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah,

maka mereka itu adalah orang-orang yang lcafir," ia berkata,

"Bukan kekafiran yang mengeluarkannya dari agama.'/t

l2}9l. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari Ma'mar bin Rasyid, dari Ibnu Thawus, dari

ayahny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, Kl i ;i
i,ilSfi ? A{* ';{ d;\ lL, "Barangsiapa vang tidak

memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, makn

mereka itu adalah orang'orang yang kafir," ia berkat4

"Maksudnya adalatr kufur, nrlmun btrkan kufur kepada Allah,

malaikat-Nya, kitab-Nya, dan Rasul-Nyu.'"

12092. Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Usamah

menceritakan kepada kami dad Sufan, dari Ma'mar, dari

Ibnu Thawus, dari ayatrny4 ia berkata, "Seseorang berkata

kepada Ibnu Abbas, mengenai ayat, 'itl dt q Kr- i ;i
"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang

diturunkan Allah," apakah orang yang melakukan hal ini

benar-benar kafh?" Ibnu Abbas berkatq *Jika seseorang

Ibnu Abi Hatim (4lll43) dan Abdurrazzaq dalam tafsir (2DO)-

Abdurrazzaq dalam tafsir (2119), Al Hakim dalan Musta&ah QRl3), dan

Suffan Ats-Tsauri dalam tafsir (hlm. l0l).

'lt
19
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melakukan hd itu, maka dia kafu, namun yang dimaksud

bukan kafir kepada Allah, Hari Akhir, dan yang lairurya."5o

12093. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayatrnya"

ia berkata: Ibnu Abbas ditanya mengenai firman-Nyu, i ii
'oi$Ji 'i ,1i* ';tl Ji q :<4 "Barangsiapa tidak

memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka

mereka itu adalah orang-orang yang kofir," ia berkata,

"Maksudnya kafir."

Ibnu Thawus berkata, "Namun maksudnya bukan yang kafir
kepada Allatr, malaikat-Nya, kitab-Nya dan Rasul-Nya."s I

12094. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari seseorang, dari

Thawus, tentang firman-Ny4 SiiS:t 'i 4* "Maka

mereka itu adalah orang-orang yang kaJir," ia berkata,

"Kafir btrkan berdasarkan agama."

Ia berkata: Atha b€rkat4 "Kafir bukan kafir (dengan makna

sesungguhnya), ztralim bukan zhalim, dan fasik btrkan

fasik.'52

Ibid"
Abdurrazzaq dalam tafsir Qllg), Al Hakim dalarn Musta*ak (21313), dan ia
berkata, "Sanadnya shahih, namun Al Bukhari Muslim tidak
meriwayatkannya." Adz-Dzahabi telatr menycpakatinya. Juga Su$an Ats-
Tsauri dalam tafsir (hlm. l0l).
AMumzzaq dalam tafsir Qnq.

,0
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Ada juga yang berpendapat, "Ayat-ayat ini turun berkenaan

dengan Ahli Kitab, natnun berlaku untuk semua manusia, baik Islam
maupun kafir.'

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

12095. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tasuri mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari
Ibratrim,ia berkat4 "Ayat-ayat ini turun berkaitan dengan

bani Isra'il, dan berlaku untuk umat ini (Islam)."s3

12096. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepada karni dari Sufuan, dari Manshur, dari
Ibrahim, tentang ayat, 'i q*, 61 di -A, :<1 i ;i
6i"Ki "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa

yang diturunkan Allah, maka merela itu adalah orang-orang
yang lrafir," ia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan

bani Isra'il, dan berlaku unfuk kalian ."54

12097. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada kami dari Manshw, dari Ibratrim,
mengenai ayat, 'oh<fiiJ^ ,AJ*'15i b-a, :<1 7 ;i
"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang

diturunkan Allah, maka mereko itu adalah orang-orang yang

Abdunazzaq dalam tafsir Ql20). Lihat Suffan Ats-Tsauri dalarn tafsir (hlm.
102).
Suffan Ats-Tsauri dalam tafsir (hlm. 102) serta As-suyuthi dalarn Ad-Durr Al
Mantsur (3/87), dan ia menisbatkannya kepada Abdunazzaq, Abd bin Humaid,
Ibnu Jarir, serta Abu Syaikh.

53
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ka/ir," ia berkat4 "Ayat ini furun berkenaan dengan bani
Isra'il, dan berlaku untuk yang lainnya.',55

12098. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim
mengabarkan kepada kami dari Auf, dari Al Hasan,

mensenai firman-Nya, ? ,1i* 5l Ji-q :g i ;S
6i6ii "Barangsiapa yang tidak memutuslcan menurut apa

yang diturunkan Allah, maka merelca itu adalah orang-orang
yang kalir," ia berkata" ..Ayat ini turun berkaitan dengan
kaum Yatrudi dan berlaku untuk kita..56

12099- Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:
Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik
bin Abi salim mengabarkan kepada kami dari salamah bin
Kahil, dari Alqamah dan Masruq, bahwa keduanya bertanya
kepada Ibnu Mas'ud mengenai suap, ia lalu menjawab, ..Itu

merupakan sesuatu yang diharamkan (suht).- Keduanya
bertany4 "Bagaimana hukumnya?,, Ia menjawab,
"Mengarah kepada.kekafiran. Allah berfirman, KZ i ;S'oitgJi ? ,AJX, ';il [;l U-, ,Barangsiapa yang tidak
memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka
mereka itu adalah orang-orangyang lafir'.,,s1

12100. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada karni dari As-Suddi,

55

56
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsir (4/1142) serta As-suyuthi dalam Ad-Durr At
Mantsur (3/8t), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid serta Ibnu
Jarir.
Ath-Thabrani dalam Mu'jam Al Kubra OZSD.
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tentang ayat, ';l '{i -a, Kr- i sfj "Barangsiapa yang

tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah," ia

berkata, "Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang

telatr diturtrnkan, dan meninggalkannya secara sengaj4

padatral ia mengetatrui (yang sebenarnya), maka ia termasuk

orang kafir."58

Sebagian lain berpendapat bahwa makna ayat itu adalah,

..Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan,

berarti ia telatr ingkar, adapun zhalim dan fasik, maka itu bagr yang

menyetujuinya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

l2l0l. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 I ;i
lriKii?,4*,';i3i-v-1/(f "Bororgriapavangtidak

memutuskan rnenuntt apo yang diturunkan Allah, maka

mereka itu adalah orang'orang yang fu.fir," ia berkata,

"Maksudnya adalah, orang yang mendustakan apa yang telatr

Allah turunkan, maka ia kafir. Sedangkan orang yang

mengakui (tidak mendustakannya) namun tidak b€rhukum

sesuai yang Allah turutkan, maka ztralim dan fasik-'se

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalatr yang

menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang

kafor dari kalangan Ahli Kitab, karena ayat yang sebelum dan

sesudahnya juga berbicara mengenai mereka. Ayat-ayat ini menjadi

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll42).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411146).
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kelanjutan pemberitaan mengenai mereka, dan mereka lah yang
dimaksud dengannya.

Jika ada orang yang berkata, "sesungguhnya Allatr swr
menjelaskan dengan ayat-ayat ini secara menyeluruh kepada mereka
yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, lalu bagaimana
bisa ayat itu dikhususkan terhadap kelompok tertentu?,

Jawablah, "Sesungguhnya Allatr menjelaskan dengan ayat-ayat
ini secara menyeluruh kepada mereka yang mendustakan apa yang
diurunkan oleh Allah sebagai landasan hukum yang harus
dilaksanakan, maka Allah mengabarkan batrwa "penglalaian,' mereka
terhadap htrkurn Allah ini membuat mereka disebut "kafir". Juga bagr
mereka yang tidak berhukum sesuai yang Allatr turunkan lantaran
mereka mengingkarinyq maka mereka dihukumi kafir terhadap Allah.
sebagaimana yang dinayatakan oleh Ibnu Abbas, "Karena
pengingkaran terhadap hukum Allah, setelatr mengetatrui batrwa itu
ditumakan oleh Alalh di dalam Kitab-Nya, sama halnya dengan
mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, padatral ia mengetatrui
bahwa beliau seorang nabi'."
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TatstuAtfi,:Ilrrrfui

"DanKomi tclah tetapl<on terhadap mrl..el<a ili Mannya
(At-Tawot) bahwasonyo iiwa (dibalas) ilcngon iiwa' mut{r

dcngan mata, hi&ns danganhiilung telingo ilengon

tclinga, srgl- densan gisi, dan luk;o. luka (prrr) aila qishash'

nya. Borangsiapa yang melepasl<an (hal( dshdsh)rrya, mali.a

melep aslcan hak iu (rneni adi) p ertebtts do sa b agfuiy a.

Barmrgsiapa ddak fl:r.lruutttslcmt per:l<ma m,erwnrt apa yartg

diamntl<m Nlah, malo mereka itu adalah orartg'otang
yor.g zlralirn."

(Qs. Al Maa'idah llk 45)

Talrnit fiman Alah: -i {li.r.oi)\;iili'S$-d;W
|ta4'e,i,fS d{t;ti dtr! d'316.r,1! GitS i3\to""
*ami telah tetaphan terhadap mereha di dalamnya [At-TauratJ
bohwosanya jiwa [dibalasJ dengan iiwa, mata dengan mata, hidung

dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka'

luka [punJ ada qishash-nya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan, 'Kami telah

tetapkan kepada orang-orang Yahudi, yakni orang-orang yang

meminta putusan hukum kepadamu, wahai Muhammad, padahal di

sisi mereka terdapat Tatsat, yang di dalamnya tercantum hukum

Allah.'

Makna firman-Nya, ffi " Dan kami telah tetaplan," adalah,

"Karni telatr menetapkan kepada mereka, yakni putusan terhadap jiwa

yang dibtrnuh dengan tanpa hak, maka dibalas dqng* jiwa lagi (iiwa

terbunuh dibalas dengan jiwa pembunuh)."



futahAJUlaa'iirah

Firman-Nya, i.5j\ _i iJi3 ,Mata dengan mata:,
Maksudnya adalah, "Kami memutuskan kepada mereka batrwa jika
ada orang yang mencongkel mata orang lain, maka balasannya adalah
mencongkel juga mata orang yang mencongkel matanya. Begitu pula
hidung dengan hidung, memotong telinga diganti dengan tering4
menanggalkan gigi diganti dengan gigi, dan luka-luka yang terjadi
juga dibalas kepada orang yang melukainya.',

Itu merupakan pemberitatruan Allah kepada Nabi M,hammad
sAw mengenai orang yatrudi, orang yang telah kafir setelah
menerima dan mengakui kenabian. sekaligus pengetatnran dari Allatr
tentang (orang Yatrudi) yang membangkang kapada Tuhan mereka
dan Rasul-Nya, baik pada masa lalu maupun mendatang. Juga kabar
tentang perilaku mereka yang merubah dan mengganti Kitabullah.

Allah berfirman kepada Nabi, "Bagaimana engkau
memberikan keputusan kepada orang-orang yahudi hai Muhammad,
yang meminta keputusan darimu, padahal mereka memiliki raurat,
yang merupakan Kitab-Ku dan watryu-Ku kapada rasul-Ktl Musa AS,
yang di dalarnnya tercatat hukum rajam bagi pezina muhshan.
Demikian juga keputusan-Ku kepada merek4 batrwa orang yang
membunuh secara zhalim maka dibalas dengan yang sepadan,
barangsiapa mencederai mata maka ia di-qishash (balasan setimpal),
barangsiapa melukai hidung, maka hidung orang yang melukai di-
qishash, barangsiapa menyebabkan tanggalnya gigi, maka glginya
terkena qishash. Luka yang diderita juga ada qishash yang sama
terhadap orang yang telatr melukai. setelatr mereka tatru hukum
sebenarnya yang tercatat dalam Taurat, mereka tetap berpaling
darinya dan tidak melaksanakannya.,,



TatstuAt/a,:I7nrDori

Dikatakan, "Mereka meninggalkan hukummu dan membenci

keputusan yang diberikan kepada merek4 baik yang akhir maupun

yang awal."

Begitulah pendapat kami mengenai ayat tersebut, sebagaimana

dikemukakan oleh atrli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12102. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Ketika bani

Quraizhah mengetahui bahwa Nabi SAW menetapkan

hukum rajam yang telah mereka tinggalkan dalam kitab

mereka (Taurat), bani Quraizhah akhirnya bangkit dan

menghadap Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Muhammad,

putuskanlah antara kami dengan saudara kami, bani An-
Nadhir!' Sebelum kedatangan Nabi SAW, diantara mereka

telah terjadi pertikaian. Bani An-Nadhir dapat menguasai

bani Quraizhatr dan diyat mereka adalatr setengatr dari yang

dibayarkan oleh bani Quraizhah. Waktu itu yang berlaku

adalah diyat yangdiberikan kepada bani Quraizhah sebanyak

140 wasaq kurma, sedangkan yang diberikan kepada bani

Quraizhah hanya 70 wasaq."

Akhimya, hukum yang ditetapkan adalah bahwa, "Darah

seseorang dari bani Qr.uaizhah sama nilainya darah seseorang

dari bani An-Nadhiri", dan bani An-Nadhir pun merasa

berang seraya berkata, 'Kami tidak akan menaatimu dalam

hal rajam, melainkan kami akan tetap menggunakan hukum

yang ada pada kami'. Lalu turunlah ayat, ';ii6-;$ 'ddi
'Apakah huhtm Jahiliyah yang mereka kehendaki'. (Qs. Al
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Maa'idatr [5]: 50) dan ayat, ,;!\ "lli';l T?- #KS
'Dan lrami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-

Taurat) bahv, as anya j iw a (dibalas) dengan j iw a...,. "60

12103. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu sharih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyatr bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari
Ibnu Abbas, menge.nai firman Allah, 

"fr)i'";1T?-i#W'U$ rS! 4.ilt'r.+'y! ,1iitS eJi\<A| '*U314 'eli:S d\ "O* kami telah tetapkan terhadap
mereka di dalamnya (At-Taurat) balwasarrya jiwa (dibatas)

dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung,

telinga dengan telinga, gigi dengan grgr, dan luka-luka (pun)

ada qishash-nya," ia berkata, "Mengapa mereka menyelisihi
hukum yang diteteapkan, mereka menetapkan membunuh
satu jiwa dengan dua jiwa, mencongkel satu mata dibalas

dengan mencongkel dua mata, dan memotong satu telinga
dibalas dengan dua telinga?'61

12104. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid Al Kufi
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsawi
menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Abu Malik, ia
berkata" "Terjadi pembunuhan antara dua kelompok dari

kalangan Anshar, dan diantara mereka terdapat korban

pembunuhan, dan salah satu kelompok berbuat semena-mena

atas kelompok yang satunya. Lalu Nabi SAW datang dan

menetapkan batrwa sahr orang merdeka dibalas dengan satu

As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (3190), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411144, ll45) dan Ad-Durr Al Mantsur (ll4l9).

@
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orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan

perempuan." Kemudian tunrnlah ayat, ?(J! #f # '91

"Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan

hamba;' (Qs. Al Baqaratr [2]: 17 8).

Suffan berkata: Telatr sampai kepadaku dari Ibnu Abbas, ia

pernah berkata, "Ayat itu telatr di-nasakh oleh ayat, 
"!Xi

,#\ "j iw a (dibalas) dengan j iwa )'62

12105. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, u.i3J\ ;,fJii "J U 7.;CGS "Dan

kami telah tetapkan terhadap merelca di dalamnya (At'

Taurat) balrwasanya iiwa (dibalas) dengan iiwa." Tercatat

dalam Taurat, ;3\-1 ii\:t "Mata dengan mata)'Hingga

kalimat, &\3-'eHfG "Dan tuka-luka (pun) ada qishash'

nya-"

Mujatrid berkata dari Ibnu Abbas, "Terdapat qishash bagi

pembunuh di kalangan bani Isra'il, namun tidak ada

ketetapan diyatbagr jiwa atau luka-luka."

Ia berkata: Demikianlah maksud firman Allah, h#65
"Dan Kami telah tetapkon terhadap merelu di dalamnya,"

yakni: Di dalam Taurat. Allah lalu memberi keringanan

kepada umat Muhammad SAW, dan menggantinya dengan

diyat tefiradap jiwa dan luka. Hal itu merupakan keringanan

dan ratrmat dari Tuhanmu, dan barangsiapa merelakannya

52 As-suyuthi dalarr. Ad-Durr Al Mantsur (ll4l9), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir serta Ibnu Mardawiyah. Lihat juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsir

Qr2%-2e4).
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(melepaskan haknya) maka itu merupakan penghapus dosa
baginya.63

12106. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyatr bin shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, Gg

"v! 
3!:i #\ -O_tt'3 "#\ "i,ri't, V- i{c361-'c;f6 d\':gtS itt! Z*li; uDan Kamr tetah

tetapkan terhadap mereka di daramnya (At-Taurat)
bahwasanya jiwa (dibaras) dengan jiwa, mata dengan mota,
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan
gtgt, dan luka-luka (pun) ada qishash-nya,,, ia berkata,
"ses,ngguhnya bani Israil tidak menjadikan diyat bagi
mereka sebagaimana yang ditetapkan oleh Allatr kepada
Musa di dalam Tawat dari jiwa yang terbun.h, ltrka, gigi
yang tanggal, atau telinga yan terpotong, atau hidung yang
luka. Terhadap itu semua diberlakukan qishash, atau
memaafkannya."fl

l2lo7- Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada karni, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami,ia berkata: Sa,id
menceritakan kepada kami dari eatadah, tentang firman-
Nya, W- # W "Dan Kami telah tetapkon terhadap
mereka di dalamnya," maksudnya di dalam Taura! ;,iiJ,i't
.;:J\ " Bahw as anya j iwa (dibalas) dengan j iwa lss

6'
a
63

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4llt44).
Lihat lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4/tt44, tl41).
As-suyrthi dalam Ad-Drr Al Mantsur (3tgl), yang berasal dari Abd bin
lrum*! aan Abu syaittr. Lihat iuga At Muhurir At wajiz eAg6) dan Ibnu
Jauzi dalam Zad Al Mosir Q1367).
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12108. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

mengenai firman-Ny^,U i-* KS "Dan Kami telah

tetapkan terhadap merelca di dalamnya," maksudnya di

dalarn Taurat, ,;1\ "iXi"S 
"Bol*rronyaiiwa (dibalas)

dengan jiwa."66

12109. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkatq

mengenai firman-Nya, u.is\ "l'Ji"J 
-A- #ffi "Don

Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-

Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwo." hingga

firman-Nya, 3;\ar.'ChJ13 'Dan luka-luka (pun) ada

qishash-nya. " Maksudnya adalah anggota badan dengan

anggota badan.67

l2ll0. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin

Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ,#\ "Ijl'i 
"J

"Bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa," ia berkata,

"Maksudnya adalah membunuh jiwa dibalas dengan jiwa,

melukai mata dibalas dengan matq hidung dengan hidwrg,

gigi dengan gigi, dan menyebabkan luka dibalas dengan luka

yang setimpal."

Abu Ja'far berkata: Hukum ini berlaku sama bagi umat

Islam yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, jika terjadi

pembunuhan terhadap jiwa atau yang lainnya. Juga, diberlakukan

Al Mtrhanir Al Wajiz Qll96) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (21367).

Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.

6
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sarna diantara kalangan budak, baik laki-laki maupun perempuan, atau
selain pembrurutran jika dilakukan secara sengaja.6t

TaIrwiI firman Altah: ,iI r,'_r(LL .fr, ., 63G ;J
@arangsiapa yong melepashan [hah qishashJnya, maha melepaskan
hak itu [menjadiJ penebus dosa baginya)

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berserisih pendapat
mengenai makna ayat, 5Z(1a'# +3'Jc iis,,Barangsiapa
yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu
(menjadi) penebus dosa baginya."

Seb4gian berpendapat batrwa makna ayat itu adalah (kafarat)
bagi orang yang dilukai dan wali orang yang terbunuh. Mereka yang
berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut:

l2lll. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abd,rratraman menceritakan kepada kami, ia
berkata: susan menceritakan kepada kami dari eais bin
Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Al Haitsarn bin Al
Aswad, dari Ubaidillatr bin Amr, tentan g ayat, 4'{; ;3
5 :;6a 'fr * ,,Barangsiapo yong melepaskan (hak
qishash)nya, maka melepasknn hak itu (menjodi) penebus
dosa baginya," ia berkata, *Juga menjadi penebus dosa dari
orang yang terluka (yang melepaskan haknya).'re

l2ll2. Su&an menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahkku
menceritakan kepada kami dari Suffaru dari eais bin

6t

69

Al Baihaqi dalam Al Kubra (&lu\. Lihat pula Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(4trr4s).
AI Baihaqi dalam Al Kubra (8154), suryan Ats-Tsauri daram tafsir (hlm. lo2),
dan Asy-Syaukani dalam FathAl QadirQ/49).
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Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Al Haitsam bin Al

Aswad, dari Abdullatr bin Amr, riwayat yang serupa.7o

l2ll3. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Qais bin

Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Al Haitsam bin Al

Aswad Abu Al Uryan, ia berkata: Aku melihat Mu'awiyah

duduk di atas tempat tidur, sedangkan di sampingnya duduk

seorang seorang yang berkulit merah, sepertinya ia seorang

maula, yaitu Abdullah bin Amr' Kemudian Abdullatt

berbicara mengenai ayat, {l r;(LL'# + 4'JG' u:3
"Barangsiapa yang melepaskan ftak qishash)nya, maka

melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. " Maka

Mu'awiyah berkat4 "Menjadi pelebur dosa baginya seperti ia

bersedekatr dengannya (senilai diyat)."7l

l2ll4. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah

mengabarkan kepada kami dari lbratrim, mengenai firman

Allah, il t:t(tL i$ + 1'iG' si3 "Barangsiapa yang

melepaskan ftak qishash)nya, maka melepaskan hak itu

(menjadi) penebus dosa baginya," ia berkata, "Maksudnya

adalah bagi orang yang dilukai."72

l2ll5. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdush-Shamad bin Abdul Warits menceritakan

kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami

rbid.
Al Baihaqi dalam ls-sznan Al Kubra (8/54) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat

waAl UyunQ/43).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l146).

70
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dari Imarah bin Abi Hafshah, dari Abu uqbatr, dari Jabir bin
Z,aid, tentang ayat, 

^ 
t'-r6,'- ';i) ., 4'i6 ;:t

"Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka
melepaslcan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya,,' ia.
berkata, "Maksudnya adalatr bagi orang yang dilukai."73

12116. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Harimi bin Umarah menceritakan kepadaku, ia berkata:
Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Umaratr
mengabarkan kepadaku dari seseorang 

-Harimi berkata:
uAku lupa namanys"- d6i Jabir bin Z-aid, iwayat yang

sama.74

l2ll7. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Hammad,

dari Ibratrim, tentang ayat, 17 r:r(L'r-'# .*" 1'J3 b13
"Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, malra

melepaskan hak itu (nenjadi) penebus dosa baginya," ia
berkata" "Maksutlnya adalah bagi orang yang dilukai.,,7s

l2ll8. z*aria bin Yahya bin Abi Z;ridah menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami
dari Yunus bin Abi Ishaq, dari Abu As-Safar, ia berkat4
"Seorang laki-laki dari suku Quraisy mendorong seorang

laki-laki dari Anshar, lalu ia merontokkan giginya. Orang

Anshar tersebut lalu melaporkannya kepada Mu'awiyatr.
Ketika orang itu bersikeras ingin membalasny4 Mu'awiyah

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411146) dan Ibnu Abi Syaibatr dalan Al
Mushonn$(61444).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411146) dan Ibnu Abi Syaibah dalam Al
Mwhannaf(6144/-).

7t
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berkata, .Terserah apa yang akan kamu lakukan terhadap

satrabatmu ini'. Abu Darda saat ittr berada bersama

Mu'awiyatr, ia lalu berkata, et{ku pernatr mendengar

Rasulullatr SAW bersabda,

., hr uryt,4:y q|f..rG # C6
:;+ 

^1ib LrjL;;
'TidaHoh seorang muslim terkcna 

"''uo*'podo 
tubuhnya'

kcmudian ia merelalannya (tidak meng-qishash), melainknn

Attah alran menganglcotnya satu deraiat dengannya (dengan

sikapnya itu) dan menghapus satu kesalahan darirq/a'."

Maka orang Anshar itu berkata kepadanya, ,Apakalr kamu

benar-benar mendengarnya dari Rasulullatr SAw?" Abu

Dardamenjawab,erfihmendengarnyadengankedua
telingaku dan hatiku mematraminya." orang anshar itu pun

lalu melepaskan orang Quraisy yang telah menciderainya.

Dan Mu'awiyah berkata, "Berikanlah kepadany aharial76

l2llg. Matrmud bin Ktradasy menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muglriratr mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia

berkata: Ibnu Ash-shamit berkata: Aku mendengar

Rasulullatr SAW berkata,

76 At-Tirmidzi dalam Sunan, pembahasan mengenai diat (1393)' ia berkata,

'HadiS ni gharib (anggal). Kami tidak mengenalnya keguali dari jalur inl, dT
aku tidak deyakini-baffia Abu As-Safar meriwayatkan hadits dari Abu Darda

secara sima'i."
Hadits ini juga ada pada Ahmad dalam Musnad (61445) dan Al Baihaqi dalam

As-Sunan Al Kubra (E/55).
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* t ;t'^b';s,t+...,j,rei Lt7 :* e ci U
o; A!-ti tl

"Barangsiapa dilukai pada badannya dengan sebuah rurra,

lcemudian ia menyedekahkannya (merelakannya dan tidak
meminta qishash), maka dosa-dosanya dihapus senilai
sedekahnya itu."77

12120. su&an bin waki menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid bin Hanrn menceritakan kepada kami dari Su$an bin
Husain, dari Al Hasan, mengenai firman-Nyu, 43G ;-3
5 l'3(L'.- 'fr +,,Barangsiapa yang melepaskan (hak
qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus
dosa baginya," maksudnya adalatr kafarat (penebus dosa)
bagi orang yang dilukai.Ts

l2l2l. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepada kami dari z-akaria" ia berkata: Aku
mendengar Amir berkata, .,penebus dosa bagi orang yang
menyedekahkannya."Te

12122. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id
menceritakan kepada kami dari eatadah, tentang firman-
Nvu, 5 r:_r(1L'# 

+, 4'i6 i/T,,Barangsiapa yang
melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu

n
7t

7!)

Ahmad dalam lutusnad (51316) dan Al Baihaqi dalarn At Kubra (glle.
Ibnu Abi Sfibah dalamAl Mtuhannaf(6t444) dan Ibnu Abi Hatim dAam tafsir
(4nt46).
Ib,nu Abi Hatim dalam tafsir (4/I146).
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(menjadi) penebus dosa baginya," maksudnya adalah bagi

wali yang terbturuh, yang memaafkan.so

12123. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syabib bin Sa'id

mengabarkan kepadaku dari Syu'bah bin Al Hajjaj, dari Qais

bin Mustim, dari Al Haitsam Abi Al Uryan, ia berkata:

"Ketika aku berada di Syam, suatu ketika seseorang tengah

duduk bersama Mu'awiyah di atas sarir (tempat tidw),

sepertinya ia seorang maula, ia membaca firman Allah, ;3
:tr2{;G'- # +1'i6 "Barangsiapa yang melepaskan

(hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi)

penebus dosa baginya," Mu'awiyah berkata, "Maksudnya:

Barangsiapa menyedekatrkannya (tidak meminta qishash),

maka Allah menghapus dosa-dosanya senilai sedekatrnya

itu." Dan orang itu ternyata Abdullah bin Amr."8l

Sebagian berpendapat bahwa makna ayat itu adalah bagi orang

yang melukai.

Mereka berkata, "Makna ayat itu adalatr, 'Barangsiapa

menyedekatrkan (merelakan) haknya dari diyat atau qishash yang

seharusnya ditimpakan kepada pelaku yang menerimanya, namun

orang yang memiliki hak memaafkan pelaku tersebut, maka

pemaafannya itu meruapakan penghapus dosa bagi pelaku kejahatan

tersebut, sebagaimana qishash meruapakan pengahpusan baginya.

Mereka yang berpendapat demikian menyatakan batrwa patrala orang

yang memaafkan itu di sisi Allatr SWT. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut:

An-Nukat wa Al Uyun Ql 43, 44).

Sa'id bin Manshur dalam Sunan (411495).

80
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12124. Sufran bin waki menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami dari Suffan,
dari Atha bin As-saib, dari sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,
tentang firman-Nya, :tr r;(L'- ';ib +, -1'i6 ;:3
"Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, mala
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya,,, yakni
penebus dosa bagi orang yang melukai, dan pahala didapat
(oleh orang yang merelakannya) di sisi Allah.E2

12125. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: yunus

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata: Aku
mendengar Mujatrid berkata kepada Abu Ishaq, tentang ayat,
5 ?r(LL 'fr' ., 6'JC ;/3 *oarangsiapa yang
melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu
(menjadi) penebus dosa baginya,', ..'Wahai Abu Ishaq,
penebus dosa bagi siapa?,' Abu Ishaq menjawab, ..Bagi

orang yang melepaskan haknya.,' Maka Mujatrid berkata"

"(Melainkan) bagi orang yang berdosa dan melukai.83

12126. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata:
Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughiratr
berkata: Mujatrid berkata, "Bagi orang yang melukai.',Ea

12127. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Mujahid,
riwayat yang sama.ts

Ibnu Abi Hatim dalam afsir (4ltt46) dan Ibnu Abi Syaibatr dararn Al
MtshannafQlM).
Lihat Ibnu Abi Syaibatr dalam Al Mushannaf(6t444) dan Ib,nu Abi Hatim dalam
taBir (4/l146).
Ibid

t2

t3

ta
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12128. Hannad dan SuSan bin Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Manshur, dari Ibrahim dan Mujatrid tentang ayat, i3
:7 Yr(|'.-'i6 + 1'i6 " Barangsiapa yang melepaskan

(hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (meniadi)

penebus dosa baginya." Keduanya berkata: "Bagi orang

yang melepaskan haknya, dan pahalanya di sisi Allah."

Hannad berkata di dalam haditsnya: Keduanya berkata,

"sebagai kafarat (penebus dosa) bagi orang yang

melepaskan haknya."86

12129. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abd bin

Humaid menceritakan kepada kami dari Manshur, dari

Mujahid, riwayat yang serupa.

12130. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mutrammad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari

Zakaia, dari Amir, ia berkata, "Penebus dosa bagr yang

melepaskan haknya."87

l2l3l. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Sufuan, dari Manshur, dari

Mujahid dan Ibrahim, keduanya berkata, "Penebus dosa bagi

yang melukai, dan pahala yalng diperoleh (orang yang

melepaskan haknya) di sisi Allah."88

Ibid.
Suffan Ats-Tsauri dalam tafsir (hlm. 102) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(4nt46).
Ibnu Abi Syaibah dalart Al Mushannaf (61445). Lihat juga Ibnu Abi Hatim
dalam tafsir (411146).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411146).

E5

t6

E7

t8
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12132. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepada kami dari Su$an, ia berkata: Aku
mendengar Zaid bin Aslam berkata, ..Jika memaafkannya

atau meng-qishash-nya, atau menerima diyat darinyao maka

itu sebagai penebus dosa baginya ."8e

12133. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ia berkata, ..penebus

dosa bagi yang melukai dan patrala bagr yang memaafkan,

dan Allah berfirman, irl & ,l*t '&5j t4i {3 ,Mako

barangsiapa memaaJkan dan berbuat baik maka pahalanya

otas (tanggungan) Allah'. " (Qs.Asy-syuuraa [42]:40).e0

12134. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, U:j
5 i3(b'ii .*" 4'iG "Barangsiapa yang melepaskan

(hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi)

penebus dosa baginya," ia berkata, "Kaforat bagi yang

melepaskan haknya."eI

12135. Al Mutsanna menceritakan kepadaktq ia berkata: Ma'la bin
Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nya, 5 2;GL'# + -1'iG iil "Barangsiapa yang

3e lbid.eo lbid.et lbid
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melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu

(meniadi) penebus dosa baginyo," ia berkata,"Kafarar bagi

yang melukai."e2

12136. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Saib, dari sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, #
:7 2;('"'z-'# + 1'i6 " B ar angs i apa yang me I ep a s kan

(hak qishash)nya, maka melepaslan hak itu (menjadi)

penebus dosa baginya," ia berkata, "Kafarat bagi yang

melukai, dan pahala dari Allah bagi yang melepaskan

haknya."93

12137. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Abdullatr bin Katsir, dari

Mujalrid, ia berbicara tentang ayat, 'i$ -r" 6'iC' ;3
5 ?t6'- " B ar an gs i ap a y an g m e I e p a s knn (ha k q i s ha s h) ny a,

malra melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya,"

batrwa maksudnya adalah bagi orang yang membunuh, dan

patrala bagi orang yang memaafkan.ea

12138. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin Zhibyan

menceritakan kepada kami dari Adi bin Tsabit, ia berkata,

"seseorang telah memecahkan gigi depan (orang lain) pada

masa Mu'awiyah, maka ia membayar satu diyat, tapi tidak

Sa'id bin Manshur dalam sunan (411492), Ibnu Abi Syaibatr dalam Al

Mushannaf (61444), sertalbnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l146)'

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411146).

Ibid.
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diterima. Ia lalu membayar &n diyat, namun tidak juga

diterima. Ia kemudian membayar tiga diyat, namun tetap

tidak diterima. Kemudian seseorang dari salah seorang

satrabat Nabi SAW menceritakan batrwa beliau pernatr

bersabda,

JL'6:"; fi 4'i itr;s ok iL., u ta'o:# 
'#

i) i;-
'Barangsiapa yang menyedekahlcan habtya berlraitan

dengan darah dan yang lebih rendah darinya, maka itu

menjadi penebus dosa baginya dari hari ia

menyedekahlannya hingga hari kelahirannya." Maka orang

itu prur menyedekatrkannya (melepaskan haknya)."es

12139. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaktr dari ayalurya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, 5 ';-r('^'.-'# + 4'iG, ;3'3\a4 'Cif6 "Dan

luka-luka (Wn) ada qishash-nya. Barangsiapa yang

melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu
(menjadi) penebus dosa baginya," batrwa maksudnya adalah:

Barangsiapa dilukai kemudian melepaskan haknya (terkait

luka yang ia derita) atas orang yang melukai, maka bagi

orang yang melukai tidak dikenakan sanksi qishash dan tidak

adr dosa baginya, lantaran orang yang ia lukai telatr

e5 Ahmad dalam Musnad(5/366) dan An-Nasa'i dalam tafsir (l/'H0).
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memaafkannya, dan pennaafan itu sebagai penebus dosa dari

tindak aniaya yang ia lakukan.e6

Abu Ja'far berkata: Dua pendapat yang paling benar

menurutku adalah yang mengatakan batrwa makna ayat itu adalatr,

"Barangsiapa melepaskan haknya, maka itu menjadi penebus dosa

baginya, yakni orang yang dilukai." Hal demikian karena dhamir "ha"

yang terdapat pada latazh "li" kembali kepada yang lebih pantas

disebutkan daripada harus dikembalikan kepada makna yang tidak

sharih (tidak secara jelas), karena sedekatr merupakan penghapus dosa

orang yang menyedekatrkannya dan bukan dosa orang yang menerima

sedekatr, pada sedekatr-sedekatr selain yang berkaitan dengan masalah

ini. Oleh karena itq sedekatr jenis ini pun disamakan dengan sedekatr-

sedekatr lainnya.

Jika seseorang menyangka bahwa lantaran qishash menghapus

dosa orang yang di-qishash dari pembunuhan seseorang yang ia bunuh

secara zhalim, dengan landasan sabda Rasulullah SAW ketika

melakukan baiat,

W ut i ,F"';?",iu i 'tif l, t;i r) t& Y l'l'
"'t u? 'rii i.^; y e"

"HendaHah kalian tidok membunuh, tidak berzina, dan tidak

mencuri..." Kemudian beliau melanjutkan, "Barongsiapa melahtkan

salah satu dari semua itu, kemudian ditegaklcan huhtman kepadanya,

maka (huhtman) itu sebagai penebus dosanya.'g1

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411146).

Muslim dalam Shahri, pembatrasan mengenai hudud (43, 44), dan Ahmad
dalant Musna d (4D39, 240).
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Dengan demikian, maka permaafan orang yang telah dilukai
atau pemafaan wali dari orang yang terbunuh bernilai sama, dan

menjadi lcofarat bagi pelakunya. Jika sehanrsnya demikian, maka

seharusnya permaafan dari orang yang dituduh berzina untuk orang

yang menuduhnya, dan tidak menegakkan hukuman yang seharusnya

diterima oleh penuduh, padahal penuduh benabenar telah menuduhnya

dan ia seorang muslim yang menjaga diri dan mulxhan, (permaafarr

itu) sebagai kafarat (penghapus dosa) bagi penuduh dari dosa-dosa

dan maksiat-maksiat lainnya yang ia lakukan, hal ini tidak pernatr

kami temui seorang pun dari kalangan ahli ilmu yang mengatakannya.

Jika permaafan dari orang yang tertuduh, yang sudah kita
sebutkan sifat-sifatnya, dan tidak menegakkan hukuman terhadap

orang yang menuduhnya, lalu permaafan itu menjadi kafarat bagi
orang yang menuduh dari berbagai dosa-dosa yang ia pernatr lakukan,
(ika permaafan itu tidak dibenarkan berakibat demikian), maka

demikian pula halnya dengan orang yang dilukai, permaafan orang

yang dilukai dan sikap "tidak menghukum" orang yang melukainya
(padahal itu sudatr menjadi haknya), itu pun tidak dapat menjadi
penebus dosa bagi orang yang melukai dari dosa-dosanya yang telah

ia lakukan.

Jika ada yang berkata, "Bukankah menurut Anda, orang yang

dilukai boleh mengambil diyat dari orang yang telatr melukainya

sebagai ganti dari qishash?" maka jawablah, "Benar." Jika ia berkata

lagi, "Bagaimana jika orang yang telah dilukai itu lebih memilih diyat

kemudian memaafkannya, bukankah pelaku itu masih menanggung

konsekuensi dosanya di akhirat kelak?" maka dijawab, "Pernyataan ini
mustalril bagi kami, karena orang yang memilih mengambil diyat

berarti ia telatr mengambil haknya, adapun permaafan, itu berlaku
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pada kasus pembuntrhan." Pembatrasan mengenai hal ini telatr kami

jelaskan pada bagian sebelumnya dan tidak perlu lagi kami

mengulanginya disini.es Kecuali apabila dimaksudkan

"memberikannya" setelah ia mengabilnya, dan sikapnya yang tidak

mengambil diyat dengan dasar pilihannya sendiri, maka sekalipun itu

benar demikian, maka tidak berarti hal itu membuat pelaku (orang

yang melukai) terbebas dari hukuman Allah atas dosa yang

dilalnrkannya itu, karena Allah telatr menjanjikan hukuman bagi

pembunuh sesuai janji-Nya, jika ia tidak bertobat dari dosanya

tersebut, dan diyat tetap diambil darinya, baik ia memberikannya

dengan senang hati atau tidak suka. Adapun tobat dari seseorang yang

bertobat, itu dilakukan atas dasar pilihannya dan keinginannya sendiri.

Jika seseorang menyangka batrwa jika demikian adanya, maka

mungkin saja itu menjadi luforat (penebus dosa) sebagaimana qishahs

menjadi penebus dosa. Maka kami mengatakan batrwa qishash itu

menjadi kafarat jika dibarengi dengan rasa penyesalan yang mendalam

dan mengambil sikap yang benar sesuai khabar dari Rasulullah SAW.

Adapun diyat,jika orang yang dilukai memilih mengambilnya

kemudian memaafl<annya sehingga tidak menjalani hukuman yang

sehanrsnya" maka ia termasuk kategori sabda Rasulullah SAW,

U:rt;l- itt;;,*et*
"Barangsiapa yang ditegakkan huhtm kepadanya, maka itu meniadi

kafaratnya."e

Kebenaran pendapat kami ini diperkuat oleh khabar-khabar

yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diantaranya'

Lihat taftir stratr Al Baqarah ayat l7E.
Ad-Darimi dalanr Sraran Ql ltE).

9t

9t)



SurahNlvlru'iilalt

1,,#'#
"Barangsiapa menyedekahkan (melepaskan halmya) dengan

darah...."l00 p* hadits-hadits lainnya yang sudatr kami sebutkan

sebelumnya.

Mungkin saja orang-orang yang mengatakan batrwa

maksudnya adalatr orang yang melukai, maka mereka menghendaki

makna yang disebutkan dari Urwah bin Zubair, yang riwayatnya

sebagaimana berikut:

12140. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ibnu Salam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata:

Abdullah bin Katsir mengabarkan kepadaku dari Mujahid, ia

berkata: Jika seseorang melukai orang lain, dan orang yang

dilukainya tersebut tidak mengenalnya, kemudian ia

mengaku kepadanya (orang yang dilukai), maka itu menjadi

kafarat baginya.

Ia berkata: Mujahid berkata seperti ini: Urwah bin Az-Zubair

menciderai mata seseorang (mencoloknya) ketika menyalami

hajar aswad. Lalu Urwah berkata, "Hai, aku Urwah bin Az-

Zlbair, jika ada "apa-apa" dengan matamu, maka akulatl

penyebabnyu.::lol

Jika orang yang melukai di sini seperti kondisi Urwah bin Az-

Zttbur, yaitu dari kesalahan yang tidak disengaja, kemudian ia

mengakui kepada orang yan ia lukai, dan orang yang dilukai itu

memaafkannya, maka tidak ada konsekuensi hukum yang

Al Baihaqi dalam.Syu'ab Al Iman (51439).

Abu Hayyan dalam Bahr Al Muhilh(4D76).

100
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diberlakukan kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena

pada saat itu yang wajib ia lakukan adalah membayar diyat dan bukan

qishash, namun orang yang dilukai itu telatr membebaskannya. Dan

Allah telatr menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya mengenai

perbuatan yang tidak disengaja, Allah berfirman di dalam Kitab-Nya,

{-rji.r35c 6.-$;.+itfrlq&-#t; J,i$ "oan tidak ada

dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (Qs. al Ahzaab [33]:
5) dan barangkali dalam pembatrasan ini adalatr permaafan pada kasus

pembunuhan.

Takwil liman Allah: 'i AF*'';i{ Ti-t , rL;;- l S't
itiJ$i (Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang4rrang yang

z.halim)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirrnan, "Barangsiapa

tidak memutuskan menurut apa yang Allah turunkan di dalam Taurat,

dari hukum qishash atas pembunuhan terhadap jiwa secara zhalim,

dan tidak mencongkel mata orang yang mencongkel mata seseorang

secara zhalim sebagaimana yang Allah perintatrkan di dalam Kitab-

Nya, atau meng-qishasft sebagian kelompok dan tidak meng-qishash

sebagian yang lain, atau ada sebagian lain yang membunuh dua orang

sebagai qishash atas pembunuhan satu orang, maka semua yang

melakukan demikian (yang tidak sesuai dengan ketentuan yang Allatt

tetapkan), maka mereka adalatr orang-:oraQg yang zhalim, yakni

termasuk kategori orang-orang yang melanggar hukum Allah dan

tidak menjalankan sesuai perintah-Nya.

ooo
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'oiiL'-{u.iie1'trr;;Ai
" D an Karni iringl<mr i ei ak rner el<a (nahi' nabi b ari I st ail)

dengan Isa puttaMaryam, membenmkankitab yarrg

sebeh,rnnya, yait;,,t: Taurat. Dart Karni telah memberil<'art

kepadarryakitab Iniil sedang di dalanuryo (ada) petwfiuk

dmr cahaya (yarrg menerangi), dmt rnembenatl<mt kitab
yar.g sebehnnnya, yaiht kitab Taurat. Dart merfadi
peauriluk serta pengaiman untuk otclng'orolrlg yang

bertakwa."

(Qs. Al lvlaa'idah l5l: 46)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, eU( {; 6;
"Dan Kami iringkan ieiak mereka (nabi-nabi bani Israil," adalall,

"Kami ikutsertakan." Allah SWT berfirnan, "Kami ikutsertakan Isa

putera Maryam pada jejak nabi-nabi yang berserah diri sebelum kamu

wahai Muhammad, dan Kami mengutusnya sebagai seorang nabi yang

membenarkan kitab Kami yang telah diturunkan kepada nabi yang

sebelumnya, yaitu Musa AS. Itu merupakan kebenaran, dan beramal

dengan apa yang tidak dihapus oleh Injil merupakan kewajiban yang

harus dikerjakan."

',g'ij'*it:,i "Dan Kami telah memberikan kepadanya

SurahNlvlaa'iilrt

Injil,u maksudnya adalah, "Kami menurunkan kepadanya kitab

yang bernama [njil."

kitab

Kami
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D2. ,/,)rt 6b S"Di dalamnya (ada) petu"j@
menerangi)," maksudnya adalah, "Di dalam Injil terdapat penjelasan

sesuatu yang tidak dipahami oleh umat manusia mengenai hukum

Allah pada masanya .jlj "Oan cahaya (yang menerangi)," maksudnya

adalah sinar untuk butanya kebodohan.

;-ii 6. 6- €#'t "Membenarkan kitab yang sebelumnya,"

maksudnya adalah, "Kami mewahyukan kepadanya mengenai hal itu,

dan Kami menurunkan Injil kepada Isa untuk membenarkan apa yang

diturunkan sebelumnya dari kitab-kitab Allah yang telatr diturunkan

kepada setiap umat melalui masing-masing nabinya yang menjelaskan

perkara halal dan haram."

'4;5.'ib-;r't ,s!.tfi "Dan menjadi petunjuk serta pengajaran

untuk orang-orang yang bertalcva," maksudnya adalah, "Kami
menurunkan Injil kepada Isa untuk membenarkan kitab-kitab

sebelumnya, dan menjelaskan hukum Allatr yang ditetapkan kepada

hamba-hamba-Nya yang bertakwa pada masa Isa dan menjadi

pengajaran bagi mereka."

Abu Ja'far berkata: Sebagai pencegah bagi mereka dari

perbuatan yang dilarang Allah, dan beralih kepada perbuatan yang

diridhai-Nya. Maksud lafazh "orang-orang yang bertakwa" adalah

oftmg-orang yang takut kepada Allah dan berhati-hati terhadap siksa-

Nya. Mereka bertakwa dengan menaati perintatr-Nya dan

meninggalkan larangan-Nya. Penjelasan mengenai hal ini telah berlalu

dengan berbagai pendukungnya, maka tidak perlu diulang lagi dalam

pembahasan ini.loa

ooo

tt2 Lihat tafsir suratr Al Baqarah ayat2, 66, l77,dan 180.



SwahAJlvlaa'iilah

x'$1e r14 i J., b:K\ iJ vrJ#i( jfi h:;
@ oi.nii?,L$fi,

" D art hennaklah or cmg. onmg p engilut Iniil, merwtusl<mt
perl<ma men,umrt apa yang diat,tankm Nlah di dalarrvrya.
Barartgsiopa tiilak rnematusl<mt perlraru merunat apa yartg

diflulrll..ntkan Allah, makf, merel<n itu adf,lah or(mg-or(mg
yarJg fasik,u

(Qs. Al }vlaa'idah 151: 471

Abu Ja'far berkata: Para atrli qira'at berselisih mengenai

bacaan, ,1ji.f jI :fA; "Dan hendaWoh orang-orang pengihtt

Inj il, memutuskan perkar-. n I o3

Para ahli qira'at Hijaz, Bashratr, dan sebagian Kufah,

membaca, #i dengan sukun pada huruf lam yang

mengindikasikan "perintah" dari Allah kepada para pengikut Injil
untuk memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan di

dalamnya dari hukum-hukum-Nya. Seolah-olatr orang yang

membacanya demikian memaksudkan, "Dan Kami memberikan

kepadanya kitab Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk serta cahaya

(yang menerangi), dan membenarkan apa yang datang sebelumnya,

yakni Taurat. Kami juga memerintahkan para pengikutnya untuk

mengambil keputusan berdasarkan apa yang telah Allah turunkan di

r03 Hamzatr membacanya Q?;St1 dengan harakat kasrah pada huruf lam dan

nashab pada hurufnirn. Sedangkan yang telah dibakukan adalah dengan sukun
pada huruf lam dan jazm pada huruf mim. Lihat At-Taisir fi Qira'at As-Sab'

Oal.82).
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dalamnya." Dengan demikian, terdapat perkataan yang sengaja

dihilangkan (mahdzufl karena memang tidak dibutuhkan.

Mayoritas ahli qira'at Kufatr membaca ,E ii fi .k:;
dengan meng-kasraft huruf lam pada lafazh'5j'4) dengan makna,

"Agar pengikut Injil mengambil keputusan...." Atau, "Dan Karni
menurunkan Injil yang dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya (yang

menerangi), serta membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, agar

para pengikutnya mengambil keputusan menurut apa yang ada di
dalamnya dari hukum Allah."

Kami mengatakan batrwa kedua cara baca tersebut adalah cara

baca yang sudah masyhur dan maknanya saling berdekatan, maka

dengan bacaan manapun seseorang membacanya, ia dianggap benar

dalam bacaannya. Hal itu menunjukkan batrwa Allah tidak
menunrnkan kitab kepada para nabi kecuali untuk dilaksanakan oleh

masing-masing umatnya apa yang diperintahkan untuk dikerjakan

sesuai dengan ketentuannya. Demikian juga Injil, merupakan salatr

satu kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-Nya, dan diperintahkan

mengerjakan apa yang telah diturunkan-Nya kepada Isa.

Jadi, sama saja dibaca dengan suhtn pada huruf lam sebagai

bentuk amr (perintatr), atau dibaca dengan bentuk Hrabar
(pemberitatruan) dengan kasrah pada huruf lam karena keduanya

memiliki makna yang sama.

Adapun riwayat yang disampaikan dari Ubay bin Ka'b bahwa

qira'atnya adalah, fi Oli sebagai bentuk perintah, maka hal itu
tidak benar bahwa telatr dinukil darinya, seandainya memang benar

tidak mengindikasikan batrwa bacaan dengan yang selainnya dilarang,

karena makna shahih, dan orang-orang sebelumnya dari para imam
qira'at telah membacanya demikian. Jika perintah dalam bacaan itu
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memang sesuai dengan yang kami jelaskan, maka takwil kalimat
tersebut, jika dibaca kasrah pada htruf lam dari latazh #i adalah,

"Dan Kami turunkan Injil kepada Isa putra Maryam, yang di dalamnya

terdapat petunjuk dan cahaya, serta membenarkan apa yang dibawa
oleh Taurat, serta menjadi petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang
yang bertakwa. Juga supaya pengikut Injil berhukum dengannya.

Namun mereka justru mengubah hukum yang ada di dalamnya dan

menyelisihinya. Mereka pun tersesat (lantaran tidak berhukum sesuai

dengan yang diturunkan)."

Firman-Nya, <,/aiii 'i .14;it, "Maka meretra itu adalah
orang-orang yang fasik," maksudnya adalah orang-orang yang keluar

dari perintah Allah dan tidak mematuhi perintah serta larangan Allah
di dalamnya. Jika dibaca dengan sukun pada huruf lam, maka

takwilnya adalatr, "Kami memberikan Injil kepada Isa putra Maryam,
yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya (yang menerangi),

serta yang membenarkan apa yang tercantum dalam Taurat. Kami juga

memerintahkan umatnya untuk mengambil keputusan berdasarkan apa

yang telah Kami turunkan di dalamnya. Namun mereka tidak menaati

perintah Kami kepada mereka yang ada di dalamnya (Taurat), bahkan
justru mengingkari perintah Kami. Orang-orang yang mengingkari

perintatr Kami yang tercantum di dalam Kitab adalah orang-orang

fasik."

Ibnu Zaid berkata: Orang-orang fasik yang dimaksud dalam

ayat ini dan ayat-ayat lainnya adalah orang-orang yang berdusta."

l2l4l. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Zaidberbicara, mengenai firman-Nya, q .1=4Y( .yS :fe;
6Hi'i,i;l-fr'A 'it\ vr rLl'5 ,;., b{ifr fj
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"Dan hendaHah orang-orang pengihtt Injil, memutuskan

perkora menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya.

Barangsiapa tidak memutuslran perkara menurut apa yang

diturunlran Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang

fasih" ia berkata, "Juga mereka dari kalangan pengikut Injil
yang tidak mengambil keputusan berdasarkan Injil, maka

mereka adalah orang-orang fasik."

Ia juga berkata, "Mereka juga adalah orang-orang yang

mendustakannya."

Ibnu Wahab berkata: Ibnu Zaid berkata, "Juga terhadap Al

Qur'an, barangsiapa tidak berhukum dengannya, sekalipun

sedikit, maka ia orang yang fasik, dan ia juga pendusta."

Lalu ia membaca firman Allah, 'L65i; oL\tla.e.fiiffi-
(j. "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kcpadamu,''
orang fasik membou'a suatu berita." (Qs. Al Hujuraat [49]:
6).

Ia berkata, 'Maksud/asit di sini adalah pendusta."lu

Kami sebelumnya telatr menjelaskan makna fasik, maka tidak

perlu diulang lagi dalam pembatrasan ini.lo5

ooo

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3194).

Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat26 dan 59.

tu
t0,
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.-U<-"Jt--7 :i'u iq 6. q(j jZ,,ySU 66jl"# ar:fuitfi {frf{-rti-d\,*u5J1 d!!t ljli
g #;Et Afu$iix'ii-q-i,$. rq$i*W

@ i,frS x i.Ka W (* -f4;; fi Jy
"Dan Karni telah htnmkan kepadmnu Al eur'an d.engan

metrtbawal<ebenmartrmembenarlanopayangsebelurrrnya,
yaitu kitab-kitab (yarrs ditururt<m sebelunmya) ila* bant

ujian tzrhadap kitab-kitab yarlgrain ia,ry mat<t puao,l<miah
pul<ma merel<a merunut apa yang /Jllah antrnr<an dmt
jangarJlah l<ilnru mengilcuti hawa nafw mqel,a ilengan
mminggall<mr l<ebenaran yang telah itatang l<,epadarnu.

untuk tiap-tiap umat di mttarul<anw, Kmniberil<mt ahnan
dm jalan yang terang. sekirarrya /dlah menghendaki,

niscayalcr;,rnu diiddil<arl-Nya sa/r,t umat (saja), tetapi /Jllah
hendak menguji l<frnw terhadap pemberian Nya kepadarmr,
mal<aberlomba-lornbolahberbuatkebaiikan.Hanyakepada
Allahlah l@lr.b ali l<mrru s enwcoty a, lalu ilib eritahukmr.N y a

l<cpado,mu apa ymq telah karrntperseluihl<mr itn.,,

(Qs. Al Maa'idah t5l: 48)

rakwil n*l1 Anah: <;.A_Cj? ffii$jt {f{iV
*; l#t 

=e 
?Si i, i$ @an Kami telah turunkan kepadamu

Al Qur'on dengan membawa kebenaron, membenarkan apa yong

-
L9Ll-
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sebelumnya, yaita kitabkitab [yang diturunkan sebelumnyal dan

batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu...)

Abu Ja'far berkata: Ayat ini ditujukan kepada Nabi
Muhammad SAW. Allah SWT berfinnan, 31f{;Y, "Dan Kami telah

turunlcan kepadamu,"wahai Muhammad .3i$ft,yaitu Al Qur'an yang

diturmkan kepadanya.

Makna firman-Ny4 ,fi\, "Drngan membawa kebenaran,"

adalah, tidak ada kebohongan di dalamnya, dan tidak ada keraguan

terhadapnya.

=g?ii 
'u i_i_ <5. t1- Cj? "Membenarkan apa yans

sebelumnya, yaitu kitab-krtab Oang diturunkan sebelumnya),"

maksudnya adalatr, "Kami menurunkannya untuk membenarkan kitab-

kitab yang ditunmkan sebelumnya kepada para nabi-Nya.

,71; lqfi"Dan batu ujian terhadap kttab-kitab yang lain
ilz, " maksudnya adalatr, *Kami menurunkan kitab kepadamu watrai

Muhammad, untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan sebagai

saksi baginya bahwa ia benar datang dari Allah, dan dijaga oleh-Nya.

Asal makna latazhij{jtadalatr menjaga dan mengawal.

Dikatakan, "Jika seseorang mengawal sesuatu dan menjaganya

serta menyaksikannya" maka ia benar-benar menjadi ,# (penjaga

dan pengawas) baginya."

Pendapat kami ini sesuai dengan pemyataan para atrli takwil,
hanya saja terdapat perbedaan dalam ungkapan yang mereka gunakan.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa makna W adalatr t3i$1,

(menjadi saksi). Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:
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1.2142. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin
Abi Thdhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny",(rii(i
9$7 Aanwamaksudnya adalah menjadi saksi.ro6

12143. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath mencertakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang firman-Nya, 46 l# ia berkata, "Maksudnya
adalatr menjadi saksi."loT

12144. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepadaku, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 $lrtri,
.re ?3i 'u ir, <;. tir.6j? sjiiu, lgrt "Dan Kami
telah turunlcan kepadamu Al Qur'an dengan membawa

kcbenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-
kitab (yang diturunkan sebelumnya), " bahwa maksudnya

adalatr kitab-kitab yang turun sebelumny a. ;$ (#yakni
menjadi penjaga dan saksi bagi kitab-kitab yang turun
sebelumnya.lo8

12145. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid mengenai firman-
Nya, {i lqi batrwa yang dimaksud adala}r Al eur'an

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l150). Lihat juga As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (3/95), dan ia menisbatkannya pada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu
Abi Hatim.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l150)
As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (3/95) dan An-Nukat wa Al Llytn Q/45).

t07

t0t
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dapat menjadi pegangan, saksi, dan sesuatu yang

membenarkan. Ibnu Juraij dan yang lainnya berkata, "Al
Qur'an merupakan pegangan atas kitab-kitab lainnya, apabila

kalangan atrlul kitab mengabarkan sesuatu yang terdapat di
dalam kitab mereka, jika ia terdapat di dalam Al Qur'an
berarti mereka benar, jika tidak, berarti mereka telah

berdusta."l@

Sebagian lain berkata, "Maknanya adalatr, 'Penjaganya yarrg

dapat dipercaya'."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12146. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurratrman menceritakan kepada kami, Hannad

bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Sufuan, dari Abu Ishaq, dari

At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, t1ri{9
,5; ia berkata, "Maksudnya adalatr yang dapat

dipercaya."llo

12147. Muhammad bin Abdul Muharibi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari

Abi Ishaq, dari AI Tamimi, dari Ibnu Abbas, mengenai

, firman-Nya" ,rF l*fr ia berkata, "Maksudnya adalatr

yang dapat dipercaya."l I I

rD Ibnu Jauzi dalanZad Al Masir (3t370).Ito Sa'id bin Manshur dalam Sunan (4/1498), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(4/l150), dan Ad-Durr Al Mantsur (3/95).rrr lbid.
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12148. Ibnu waki menceritakan kepada kami, iu u".tut* ffi
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufuan dan Israil
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari At-Tamimi,
dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.

12149. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: waki
menceritakan kepada kami dari sufuan dan Israil, dari Abu
Ishaq dengan sanadnya, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.

12150- Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Athiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari At-Tamimi,
dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.

l2l5l. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:
Hukkam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Abu
Ishaq, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.

12152. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:
Hukkam menceritakan kepada kami dari Amr, dari
Mutharril dari Abu Ishaq, dari seseorang, dari ramim, dari
Ibnu Abbas, riwayat yang sama.

12153. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdullatr bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyah bin shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas,- mengenai firman-Nya,

,5; 4i76, ia berkata, ;,.4:J1 yang berarti ,,yang

tepercaya," ia berkata, ..Al 
eurian menjadi (tolok ukur) yang

tepercaya untuk kitab-kitab yang sebelumnya.,, I I 2

"2 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l150) dan Ad-Dun Al Mantsur (3tgs).
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12154. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, ;^!.f-i\ i, ;_r- -4.$.6j3, _6"1u, a$i\ $ffi?,
"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan

membav,a kcbenaran, membenarkan apa yang sebelumnya,

yaitu kttab-kttab (yang diturunkan sebelumnya)," bahwa

maksudnya adalatr Al Qur'an, sebagai saksi atas Taurat dan

Injil, serta yang membenarkan keduanya. ,i; li#
maksudnya "yang tepercaya," dan menghukumi kitab-kitab

sebehunnya.l13

12155. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid

bin Abdurahman menceritakan kepada kami dari Qais, dari

Abu Ishaq, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, mengenai

fi rman-Nya5:17iriid5bah*amaksudnyaadalatryangdapat

dipercaya.lla

12156. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Zlhah, dari Abu

Ishaq, dari seorang lelaki dari bani Tamim, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, t{. l1&, bahwa maksudnya

adalah yang dapat dipercaya.lrs

12157. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

Al Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

tr3 lbid
rr4 lbid.
rr5 lbid
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menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari At-Tamimi,

dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.

12158. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

Suffan dan Israil, dari Ali bin Badzimah, dari Sa'id bin

Jubair, mengenai firman-Nya, 47 t3,-i)j, ia berkata,

"Maksudnya adalah yang membenarkan kitab-kitab

sebelumny".,ll6

12159. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami dari Abu Raja, ia berkata: Aku

bertanya kepada Al Husain tentang firman-Ny4 $tffilt
*tr; ti&)i .r??)i'u i_q -4.qG$. 43u, a$lr
"Don Kami telah turunkan kepadomu Al Qur'an dengan

membmva kcbenaran, membenarlcan opa yang sebelumnya,

yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu

ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu," ia berkata,

"Maksudnya adalah yang membenarkan kitab-kitab

sebelumnya dan dapat dipercaya."

Ikrimah juga pernatr ditanya mengenai hal itu, dan aku

mendengarkan, ia lalu menjawab, "Menjadi penjaga yang

dapat dipercaya."llT

12160. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al Fatmva (17143\, Al Qurthubi dalam tafsir
(6nrc), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2D64), dan Ibnu Abi Hatim
dalam tafsir (4/l 150).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l150).

ll6
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mengenai firman-Nya, ){G lqi3, ia berkata, ..Maksudnya

adalah yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Segala

sesuatu yang diturunkan Allatr di dalam Taurat, Injil, atau

Zabur, maka Al Qur'an adalatr kitab yang mambenarkan

semtra kitab-kitab itu. Segala sesuatu yang Allatr nyatakan di
dalam Al Qtu'an, maka ia membenarkan apa-apa yang ada di
dalam kitab-kitab itu dan menguatkan segala sesuatu yang

terjadi mengenai kitab-kitab itu, bahwa semua itu merupakan

kebenaran."llS

Sebagian lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr Nabi
Allah SAW.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

1216l. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifirh menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, mengenai firman-Nya, *l; W, bahwa

maksudnya adalah Muhammad SAW, orang yang dipercaya

untuk mengemban Al Qur'an.lle

12162. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang ayat, g$,\*i ia berkata, "(Maksudnya)

adalatr Muhammad SAW, orang yang dipercaya membawa

Al Qur'an."l2o

Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al Fatowa (17/43).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l l5l) dan AI Qurthubi dalam tafsir (6l2t[).
Ibid.
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Abu Ja'far berkata: Dengan demikian, penakwilan ayat ini
sesuai dengan yang ditakwilkan oleh Mujatrid, yaitu, ..Kami

menurunlcan kepadamu Al Kitab yang membenarkan kitab_kitab
sebelumny", *t 2::ii.-

Adapun firman-Ny u, tliilbi "yang membenarkan,,, merupakan
hal dari Al Kitab dan sebagiannya, maka .iJ:ej (pembenaran) di sini
menjadi sifat bagi Al Kitab (AI eur'an). W menjadi hat bagihuruf
lraf pada latazh l#! Gepadamu), yur."i sebagai kinayah untuk
menyebut ftrma NaUi SaW. Huruf lua pada lafazh a=li ksm6ali kepada
Al Kitab. Penakwilan semacam ini jauh dari pematraman ucapan
Arab, bahkan salah, karena lafazh Crddjt menjadi ,athaf

terhadap 5it:att, maka tidak dapat ai;aiilran ,ir"t t ".*ti pada
sesuatu yang menjadi sifat lafazh OX',a'Jr itu sendiri.

Kalau saja makna kalamnya sebagaimana penakwilan
Mujatrid, maka akan dikatakan, "Dan Kami turunkan kepadamu Al
Kitab sebagai pembenaran atas kita-kitab yang sebelumnya dan
menjadi (pembenaran) yang dapat dipercaya baginya.', Itu karena
tidak didahului dengan sifat untuk dhamir 3 pada lafaz/r UJ1 6a,
menjadi 'athaf baginy4 melainkan ia menjadi ,athafuntuk gi.t:a7it,
karena ia menjadi sifat bagi AI Kitab yang salah satu sifatnya adalatr
"membenarkan".

Jika seseorang menduga kedudukan ol:aji lebih tepat, sesuai
pendapat Mujahid dan penakwilannya menjadi sifat yang melekat
pudu ,tU! maka penakwilan firman-Nyu ,rLfii i ;f- 6. q
"Membenarkan apa yqng sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang
dituntnlran sebelumnya,' tidak membenarkan penakwilan yang
demikian itu, dan penakwilan_ oi;bi\ sebagai sifat bagi dhamir '!)

yang terdapat pada lafazh a[i1, k*"na dhamir ha padafirman-Nya,



TatsirAdn,fihrtali

!S- ,;t sebagai Hnayah untuk nama selain orang yang diajak bicara
'"muWtathab", 

yaittt Nabi SAW pada firman-Nya, 'r!)1 "trcpadamu".

Kalau saja OSIL\ termasuk sifat bagi dhamir 'A, maka

penakwilannya menjadi: "Dan Kami turunkan kepadamu sebuatr Kitab

yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan kau menjadi

pemegang yang tepercaya baginya", demikianlatr makna kalam yang

ada.

Tarrwir finnan AIah: i# 1;"'Ai 35 -q -ts. ra;jtr
OA i, liv 13 l;tbl (Maka putuskanlah perhara mereha

menurat opa yang Allah turunkan dan ianganlah kamu mengikuti

hawa nafsu mereha dengan meninggalkan kebenaran yang telah

datang kepadamu)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan perintatr Al'latt SWT

kepada Nabi Muhammad SAW, guna mengambil keputusan bagi

orang-orang yang meminta keputusannya, dari kalangan ahli kitab dan

pemeluk agama lainnya, yakni berdasarkan Kitab-Nya yang telatr

ditunmkan kepada beliau, yaitu Al Qur'an, yang mengkhususkan

syariat-Nya.

Allah SWT menyatakan, "Wahai Muhammad, berilatl

keputusan kepada atrli kitab dan orang-orang musyrik berdasarkan

kitab-Ku dan hukun-hulum-Ku yang telah Aku turunkan kepadamu.

Terapkanlatr itu pada semua perkara yang mereka bawa kepadamu

unttrk engkau berikan putusan mengenai perkara-perkara tersebut,

termasuk mengenai hukuman melukai dan qishash, rajamlah peanta

mulshan, qishash-lah orang yang membunuh orang lain secara

zhalim, balaslatr orang yang menciderai mata dengan menciderai

matanya, dan orang yang melukai hidung dengan hidtrngnya, karena
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Aku menurunkan Al Qur'an sebagai pembenar terhadap hal itu, yang
tercatat dalam kitab-kitab (sebelumnya), dan menjadi tolok ukur
baginya, serta 'penjaga' atas hukum-hukum yang telatr ditetapkan
pada kitab-kitab sebelumnya. Selain itu, janganlah kau mengikuti
hawa nafsu mereka (orang-orang yatrudi) yang berkata, .Jika

diputuskan hukum cambuk bagi pelaku zina mulahan, bukan rajam,
menerapkan hukum qishash bagi rakyat biasa yang membunuh
kalangan bangsawan, dan tidak meng-qishash kalangan bangsawan
yang membunuh seseorang dari kalangan rakyat biasa, maka terimalatr
(putusan itu). Jika tidak, maka berhati-hatilah...,. Janganlatr hawa
nafsu itu memalingkanmu dari kebenaran yang datang dari Allatl
melalui kitab yang dittmrnkan kepadamu."

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sAW, "putuskanlah
hukum sesuai kitab-Ku yang Aku turunkan kepadamu, dan janganlatr
kamu berbuat sesuatu yang dilandasi hawa nafsu mereka, sehingga
merubatr kebenaran yang telatr diturunkan kepadamu melalui kitab-
Ku.'

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut
adalatr:

12163. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyatr bin shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny4
{ii 'i;1 -q 

-i$. r?-Jltt 
,,Matra putustranlah perkara

mereka menurut apa yang Allah turunkan,,, maksudnya
adalatr dengan hukum-hukum Aflatr. g {A}1 # 1i
,# i, niv "Dan janganlah kamu mengilaii hawa nafsu
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mereka dengan meninggalkan lrebenaran yang telah datang

kepadamu."r2r

12164. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Harun

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Jabir, dari

Amir, dari Masruq, bahwa ia menyumpah orang Yatrudi dan

Nasrani dengan nama Allah, lalu ia membaca, a F 6;
1ii $1 T4 "Dan hendaklah l<amu memutuspan perpara di

antara merelra menurut apa yang diturunknn Allah'" (Qs' Al

Maa'idah [5]: 49) Allah lalu menyatakan, "Hendaklatt

mereka tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun'"122

rakwil firman Allah: ((&; '-;e'& A4 #. (Intuk

liaptiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan ialan yong

terang)

Abu Ja'far berkata: Allah swT berfilrnan, "Bagi tiap-tiap

kaum dari kalian, Kami telah menjadikan aturan'"I23

ef; adalatr syariat itu sendiri - Lafazh ii;J dijamakkan

dengan L?rdan lafazh zi;--;il1dijamakkan dengan etT,namun 
jika

latail i'; al1*nakkan dengan e'7 maka juga dibenarkan, karena

keduanya (A; aart aat-;) memiliki satu makna yang sama, dan

setiap sesuatu yang diatur berarti menjadi sebuah syariat. Dari kata ini

juga dapat diapahami bahwa segala aturan dalam Islam disebut syariat

Islam, karena pemeluknya mematuhi aturan-aturannya'

t2t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l l5l).
tu Abdrxrazzaq dalan At Mushannaf (S136l) serta As-suyuthi dalam Ad-Dun Al

Mantsur (itgl), dan ia menisbatkannya kepada Abdunazzaq dalam Al

Mushannaf.
r23 Lihat penafsiran lafazh i-3 aaUm tafsir surah Al Baqarah, ayat 148, Aali

'Imraan, ayat:7, dan An-Nisaa', ayat:'33.

tql
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Adapun lafa"h ctii, asal maknanya adalatr "jalan yang terang
dan jelas". Dikatakan, "t'aitu jalan yang jelas dan metode yang
terang." Sebagaimana ucapan seorang penyair,

de|',r-hitttic 'd" ti4i'cl;- e* n
Kemudian -*r" itu digunakan pada segala sesuatu yang jelas

dan terang.

Makna kalamnya adalah, ,Bagr masing-masing kaum dari
kalian Kami jadikan sebuah jalan menuju kebenaran dan metode yang
jelas, yang dapat mereka gunakan."'

Ahli takwil berselisih pendapat mengenai firman-Ny4'Fr$1; 
"(Jntuk tiaptiap umat di antara kamu.,,

sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah pengikut
berbagai millah (selte atau agama) yang berbeda-beda, yakni, Allah
menjadikan bagi tiap+iap millah sebuatr syariat dan jalannya masing-
masing.

Mereka yang bryendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12165. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id
menceritakan kepada kami dari eatadatr, mengenai firman-
Nya, t{tQizj'-r1}, -{-v[; 

#- ^(Jntuk tiap+iap umat di
antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang,,,
bahwa maksudnya adalah jalan dan tradisi, yaitu tradisi yang
berbeda-beda. Taurat memiliki syariatnya sendiri, Injil
memiliki syariatnya sendiri, dan Al eur'an memiliki
syariatnya sendiri. Dalam syariat-syariat tersebut Allatr

:r)
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menghalalkan apa yang dikehendaki-Nya dan

mengharamkan apa yang dikendaki-Nya, supaya dapat

diketatrui mana orang yarrg taat dan mana orang yang

bermaksiat kepada-Nya, akan tetapi agama (din) itu satu,

dengan landasan tauhid dan menerima secara ikhlas apa yang

datang dari Allah melalui para rasul-Nyu.t'n

12166. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

l+bdrxrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah mengenai firman-

Nya, ll.ti.15'-C"--t-61; # "(Jntuk tiap-tiap umat di

antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang,"

ia berkata, "Agama itu safu, n.Lmun syariatnya berbeda-

beda."l25

12167. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Hasyim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Saif bin Umar

mengabarkan kepada kami dari Abu Rauq, dari Abu Ayyub,

dari Ali, ia berkata, "Iman itu sejak diutusnya Nabi Adam

SAW adalatr bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah (laa

ilaaha illallah), dan mengakui semua yang datang dari sisi

Allah. Setiap kaum diberikan syariat atau jalan yang terang,

dan orang yang meninggalkan syariat tidak dapat dikatakan

sebagai orang yang taat."r26

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1152) dan As-Suyrthi dalam Ad-Dwr Al
Mantsur (3196).

Abdunazzaq dalam tafsir Qlzz),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l152), dan As-
Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3196).

Al Muharrir Al Wajiz (2t200).
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sebagian ulama lain berpendapat bahwa maksud ayat tersebut
adalah umat Muhammad SAW. Mereka berkata, 'Allah berfirman,
'Kami telatr mer{adikan Al Kitab yang kami turunkan kepada nabi
Kami, Muhammad sAw, wahai sekalian manusia" atau bagi semul
yang memeluk Islam dan mengakui bahwa Muhammad sAw adalatr
nabi-Ku, (menjadikan kitab itu) sebagai aturan dan jalan yang
telang'."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12168. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia
berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang
firman-Nya, (Q; '-;e'& V4 #,,(Jntuk tiap-tiap umat di
antaro kamu, Kami berilcan aturan dan jalan yang terang,,, ia berkata,

"sururah (aturan) dan (Q; yakni jalan bagi kamu semua, yang
masuk dalam agama Muhammad sAw, karena Allah telatr
menetapkan aturan dan jalan yang terang baginya. Maksudnya adalatr

Al Qtrr'an, yang merupakan aturan dan jalan terang bagjnya.-r21

Abu Ja'far berkata: Dua pendapat yang paling benar
menurutku adalatr yang mengatakan, "Bagi setiap omng yang
beragama dari kamu watrai umat-umat yang telah Kami tetapkan

aturan dan jalan yang terang."

Kami menyatakan batrwa pendapat itu yang paling benar
terhadap firman-Ny4 ',L-i't|'HtA r;iti iA"-Jj ,,sekiranya Ailah
menghendaki, niscaya lramu dijadikan-Nya satu umat (saja)".

Seadainya yang dimaksud dengan firman-Nya, 'FrGG 
$l "Untutc

tn Mujahid dalam tafsir (hal. 310) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4filsl,
l r52).
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tiap-tiap umot di antara kamtt", yaitu umat Muhammad dan mereka

adalatr umat yang satu, maka firman-Nya, 't3 HIA 6i iA.'Ji
1'+; "sekiranya Attah menghendaki, niscaya lamu dijadikan-Nya

satu umat (saja)", tidak akan memiliki makna yang dapat dipahami.

Dan Allah benar-benar telah menjadikan mereka umat yang satu.

Melainkan makna ayat itu akan sesuai dengan khithab dari Allatl

kepada Nabi SAW, bahwa hal itu telatr tertulis bagi Bani Israil di

dalam Taurat, dan mereka telah mengamalkannya. Kemudian

dijelaskan batrwa Isa putera Maryarn sebagai penerus nabi-nabi

sebelumnya, ymg diturtxrkan Injil kepadanya. Dan memerintahkan

kepada umatnya untuk berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuannya

(Injil).

Kemudian disebutkan "Nabi Muhammad SAW' batrwa telah

didatangkan pula sebuah kitab kepada beliau yang membenarkan

kitab-kitab yang sebelumnya, dan diperintatrkan beramal sesuai

dengan aturan-aturannya (Al Qur'an), mengambil putusan

berdasarkan apa yang telatr ditgrunkan kepadanya, dan tidak

berdasarkan kitab-kitab selainnya, dan Allatr memberitahukan bahwa

Dia menjadikannya (Al Qt['an) sebagai syariat bagi umatnya, dan

bukan aturan-aturan para nabi sebelumnya yang diceritakan di dalam

Al Qur'an itu sendiri. Sekalipun prinsip agama mereka dan agama

umat-umat sebelumnya adalatr sama, yaitu benauhid kepada Allah dan

mengakui semua yang datang dari-Nya. Demikian juga perintatr dan

larangan yang diberikan dari-Nya sama, namun mereka dalam kondisi

yang berbeda berdasarkan syariat masing-masing dan adanya

perbedaan masalah halal haram antara umat Muahammad SAW dan

umat yang sebelumnYa.
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Pendapat kami mengenai aturan dan jalan terang ini sesuai

dengan pendapat para atrli takwil.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12169. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mas'ar menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat, GG &)lr!6 iA -& 
"(Jntuk tiap-tiap umat di antara kainu,

Kami berikan aturan dan jalan yang terang," ia berkata"

"Maksudnya adalah Sunnatr dan jalan."l2t

12170. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Suffan dan Israil, dari Abu
Ishaq, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya, (1Qi$ ''^1".'{-6; 

#.,,(Jntuk tiap-tiap umat di
antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang,"
ia berkatq "Maksudnya adalatr Sunnah dan jalan."l2e

l2l7l. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepada kami dari Su$an dan Israil serta

ayahny4 dari Abu Ishaq, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas,

riwayat yang sama.l3o

12172. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Yatrya

Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari Abu

tzg

t30

SuSan Ats-Tsauri dalam tafsir (hal. 103) melalui jalur Suffan dari Abu Ishaq
As-Sabi'i, dari At-Tamimi, dari lbnu Abbas. Lihat juga lbnu Abi Hatim dalam
tafsir(4/ll5l, ll52).
Ibid.
Al Qurthubi dalam tafsir (612ll) dan Ats-Tsauri dalam tafsir (hal. 103).
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Ishaq, dari Yatrya bin Watsab, ia berkata: Aku bertanya

kepada Ib-nu Abbas, mengenai firman-Nya, '{- W :f)
(q3'i;i "tlrtuk tiap-tiap umat di antara kamu, iami
berikan aturan dan jalan yang terang," ia berkata,

"Maksu&rya adalatr Sunnah dan jalan."l3l

12173. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari At-Tamimi,

dari Ibnu Abbas mengenai ayat, (Q; 'i; i" berkat4

"Maksudnya adalatr Sunnatr dan jalan."l32

12174. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hukkam menceritakan kepada kami dari Amr, dari

Mutharri[ dari Abu Ishaq, dari seorang lelaki dari bani

Tamim, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.l33

12175. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hukkam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari At-

Tamimi, dari Ibnu Ibnu Abbas, riwayat yang sama.l3a

12176. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, 6. rifj '11,r't*v1; # "(Jntuk tiap-tiap umat di

Al Qurthubi dalam afsir (62ll) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (51249).

Ibid
rbid
rbid.
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antara lamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang,"

maksudnya adalatr jalan dan Sunnatr.l35

12177. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Hanur menceritakan kepada kami dari Suffan bin Husain, ia

berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata, "Lata^ Zb:f
maksudnya Sunnah (aturan)."13s '

12178. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillatt

bin Musa menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu

Yatrya Al Qattat, dari Mujahid, ia berkata, "Sunnah dan

jul*.""'
12179. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami daxi Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, mengenai firman Allah SWT, (li$ 1:;i ia

berkata "Lafa^ ab'; maksudnya Srurnatr (aturan), dan

lafazh t+$r maksudnya julurr." t "
12180. Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

Hudzaifatr menceritakan kepada kami,

menceritakan kepada kami dari Ibnu

Mujahid, riwayat yang serupa.

ia berkata: Abu

ia berkata: Syibil

Abi Najih, dari

r35 Al Bukhari dalarn At-Tafsir/i Bidayah, Kitab lI Imanbab: Qaul An-Nabi SAW:

Bunrya Al Islam 'ala Khams, dan permulaan tafsir surah Al Maa'idah. Ibnu Abi
Hatim dalam tafsir (l l5l dan I152), Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (81270), Al
Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun (2145), dan Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Tanzil (2143).

136 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll5l, dan Al Qurthubi dalam tafsir

$ntD.t37 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/ll5l, ll52) dan Ibnu Katsir dalam tafsir

GN4D.r3t Mujatrid dalam tafsir Oal. 310) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (5D49).
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12181. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr bin shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abi Thalhatr, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyq :ft
tL.tU '-;; '& (ill '{lrtuk tiap-tiap umat di antara

kamu, Kami berilran oturon dan ialan yang terang," bahwa

maksudnya adalah jalan dan Srurnatr (aturan)'l3e

12182. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Haudhi

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar dari

lelaki bani Tamim, dari Ibnu Abbas, riwayat yang serupa'la0

12183. Muharn6ad bin At Husain menceritakan kepadaktr, ia

berkata: Atrmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-suddi,

tentang ayat, ll.tqr; 't;ebahwa maksudnya adalatr jalan

dan afirran.lal

12184. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, ..Maksudnya adalatr Sunnatr dan jalan." la2

12185. Bisyr bin Mu'a& menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yaztd menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/ll5l, ll52), Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Toruil QI \, dan Ibnu Katsir dalam tafsir (5/248)'

Ibid
Ibnu Abi Hatim dala6 tafsir (4/ll5l, ll52) dan lbnu Katsir dalam tafsir

6n4q.
Tafsir Al Qurthubi (62ll).

t39

l/O

lat

ta2
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menceritakan kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman-

Nya, td1Qij '1r;r'{- W #. 
,,(Jntuk tiap-tiap umat di

antara lamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang,"

bahwa maksudnya adalatr jalan dan aturan.la3

12186. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz Al Fadhl bin Khalid berkata: Ubaid

bin Salman mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku
mendengar Adh-Dhahhak berbicara, mengenai firman-Nya,
qi6 I ;, i aAr*umaksudnya adalatr j alan dan aturan. 

I e

Takwit firman A[ah: #;1L.t'fi -H4'$ i,A'Ji
'f,csr. U O {H. (Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu

dijadihan-Nya satu umat lsajal, tetapi Allah hendah menguji kamu

terhadap pemberion-Nya kepadamu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Kalau saja

Tuhanmu menghendaki, bisa saja Dia menjadikan aturan-aturan

kepadamu satu (saja), dan tidak menjadikan bagi setiap umat masing-

masing aturan dan jalan yang berbeda dari umat lainnya, karena kalian

memang umat yang satu, yang aturan serta jalannya tidak berbeda-

beda."

Allatr SWT lebih mengetahui mengenai itu semua. Perbedaan

yang terjadi di antara aturan-aturan kalian dimaksudkan untuk

menguji kalian, agar dapat diketatrui siapa yang taat dan siapa yang

durhaka di antara kamu, siapa yang beramal sesuai dengan yang

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll52) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (5124E).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/ll5l, ll52) dan Ibnu Kasir dalam tafsir
(sD48).

la3

I'L
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dipcrintatrkan-Nya di dalam kitab yang telatr diturunkan kepada Nabi-

Nya" dan siapa yang mendustakannya.

At ibtita'artinya at ikhtibar (ujian). Mengenai pemaknaan ini

telatr dijelaskan sebelumnYa.

Firman-Ny4 '$jt; -C A "Terhadap pemberian'Nya

kcpadamu,', maksudnya adalatr sesuai kitab yang ditunsrkan

kepadanru. Sebagaimana riwayat berikut ini:

12187. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman-Ny 
", {H.og't

'Ftr( g "Tetapi Allah hendak menguii kamu terhadap

pemberian-Nya kepadamu-" AMullah bin Katsir berkata

'Aku tidak mengetahui, kecuali ia (Ibnu Juraij) berkat4

'Untuk menguji kamu terhadap Al Kitab yang datang

kepadamu'."145

Jika seseorang berkata, "Bagaimana Allah berfirman, 'Allah

hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kcpadamu" lalu

kepada siapakatr kalimat ini ditujukan? Padatral .Anda telah

menyatakan batrwa maksud firman-Ny a, (tiii'-f;r't-V1; #.
'(Jntuk tiaptiap umat di antara kamu, Koni berikan aturan dan ialan

yang terang', adalah Nabi SAW dan nabi-nabi sebelum beliau, beserta

umat-umat mereka. Atau khusus umat sebelum Nabi kita saja?"

Dijawab, ..Sekalipun khitab (pembicaraan) ini ditujukan

kepada Nabi SAW, namun dimungkinkan pemberitatruan ini

mengenai para nabi sebelum beliau beserta para umatnya. Hanya saja"

orang Arab apabila hendak menujukan pembicaraan kepada seseorang

r" Lihat suratr Al Baqaratr ayat49 dan surah An-Nisaa' ayat6'
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dan meliputi orang lain yang tidak ada di tempat, maka lebih dominan

menujukan kepada yang ada di tempat (mukhatab), rurmun

pembicaraan itu ditujukan kepada keduanya sekaligus (yang hadir dan

yang tidak hadir). Oleh karena itu, Allatr SWT berfirman, lrQ #)(q{t iea -Sa 'Urnk tiap+iap umat di antara kamu, Iiami
berilran aturan dan jalan yang terang'."

000

H:<Y-r W tI*'H; it 1f*#i i3$6

@sffi
"lllal,aberlrorta,trrortalrlhberh,lctbboiil@rr.Hutyra

kcpada AJ;lahlah kertarli l,arru se,nrwany d, lalu
diberitalwlcan-Nyakrlpadmrwapayangtclahl<omt

perselisihl<mt ittr."

(Qs. Al l\{aa'idah [5]: 48)

Abu Ja'far berketa: Allah menyatakan, "Bergegaslatr kalian

hai manusia urtuk beramal kebajikan dan mendekatkan diri kepada

Tuhanmu dengan melaksanakan perbuatan berdasarkan apa yang

terdapat dalam kitabmu yang telah diturunkan-Nya kepada Nabimu,

karena kitab yang ditunrnkan oleh-Nya itu merupakan ujian sekaligus

pemberitahuan bagimu, agar jelas adanya orang-orang yang baik dari

yang jelek di antara kamu. Kemudian memberi balasan terhadap

semua perbuatan kalian, ketika kalian semua kembali kepada-Nya,

dan sungguh hanya kepada-Nya kalian akan kembali. Kemudian

memberitatrukan kepada setiap kelompok kalian dengan sesuatu yang
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berbeda dengan kelompok lainnya, lalu memisatrkan mereka dengan

hukum yang terpisatr (di antara setiap kelompok). Menjelaskan

ganjaran orang yang berbuat benar dengan surg4 dan orang yang

berbuat salah dengan siksa di neraka. Jadi, saat itulatr masing-masing

kelompok akan nampak, yang benar dan yang salah."

Jika seseorang berkata, "Tidakkatr Allah memberitahukan

kepada kita saat di duniq sebelum kita kembali kepada-Nya"

mengenai perselisihan yang ada di antara kita?" Dijawab, "Hd itu
sudatr jelas tatkala di dunia, dengan pengutusan para rasul, bukti-

bukti, dan berbagai hujjah, tanpa patrala dan hukuman secara

langsung, rurmun di antara manusia ada yang membenarkan dan ada

juga yang mendustakan. Adapun pada saat 'kembali' kepada-Nya,

maka Allah memberitahukan kepada mereka sekaligus balasan yang

tidak ada keraguan sedikit prur mengenainya, dan jelaslah mana yang

benar dan yang batil, dan setiap orang tidak ada yang mampu unttrk

berusaha ragu pada hari itu. Demikianlah Allah SWT memberitatlrkan

kepada kita pada saat 'kembali' nanti mengenai perselisihan yang

terjadi ketika di drmia."

Makna firman Allah, "Hanya kcpada Allahlah kcmbali kamu

semuarryo," adalah, "sehingga pada saat itu kalian mengetahui mana

orang yang baik dan yang batil di antara kalian." Sebagaimana riwayat

berikut ini:

12188. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin

Hubbab menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Abu

Sinan, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berbicara

mengenai firman Allah, 'Pl-; ifr 3y'9iii1 ii$fi'
(,; "Malra berlombaJombalah berbuat kcbaiikan- Hanya

lrepada Allahlah lrembali kamu semuanya," ia berkata,
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"Maksudnya adalatr umat Muhammad SAW yang baik dan

yang tercela."l46 
O00

6 $:S;ti'ii6 -&1; X'i'[i -v-,,#. {*, s;
{if 3i-t;ii iau,i'i oy"61W dlu,-6. L; 3*i-

';rj+6,rgi C L{3$Ui, e4,rf;,_ i
"D arr hmd&Jah lrlolnnt mematuskmt perl<ma ili atfiata

mqela men,unfi apa yang diamuil<m y'.l;lah, dm iangfil/.ah
l$nru mengilcutilwwa nafru mqel<,a. Dartbqlwti'lwtilah I

l<ffi.u arhailap mei";el<a" sul1aya mel":el<t dnak memalinsloln

l@u ilmi sebagimr aya yartg telah diat,nul<m Nlah
l<cpadanw. Jika nqel<aberpaling (darifuiwn yang tclah

diamntkanNlah),mal<aketalruilahbahwase$rngguhrrya
Nlah menglwdaki al<nr. menimpal<mt nwsibarh lnpodo

rnqela disebablan sebaglart dosa'dosa msellco. Dart
se$rngguhnyal<ebanyal<mrn.crttttsidadalahot(mg'otarrg

yaflg fasilc."

(Qs. Al Maa'idah l5l:. 49)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfrm ar., -Yi A 3 6;
':"i'li "dan hendaHah lramu memutuskan perkara di antara merela

merurut apa yang diturunlcan Allah," yakni: Dan Kami turunkan

kepadamu watrai Muhammad Al Kitab (Al Qur'an), yang

146 Ibnu Jauzi dalarr. Zad Al Masir (21274)-
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membenarkan kitab-kitab yang sebelumnyq dan hendaklatr kamu

memufuskan perkara di antara mereka dengannya'

Lafa^ r.rf pada ayat ini ada dalam kondisi nashab dengan

adanya tanzil (yang diturunkan).

Firman-Ny a,'!ti'[;1 -q 
" Me nur ut ap a yang diturunpon All ah 

"'maksudnya adalatr, "Dengan hukum Allah yang diturunkan kepadamu

di dalam kitab-Nya."

Firmanryy ", 
-ii6fr'&1'r,'Janganlah pamu mengihtti hawa

nafsu merekL,,, maksudnya adalah, "Allah melarang Nabi Muhammad

SAW mengikuti hawa nafsu orang Yahudi yang meminta keputusan

kepadanya dalam masalatr pembunuhan dan pelaku zina di antara

mereka. Diperintatrkan kepada beliau untuk menghukumi sesuai kitab

yang diturunkan kepadanYa. "

Firman-Ny u, $LK'.iiU ,-# y' {t} ;i- 6 $31tt3 "oo"

berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak

memalingknn kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah

kepadamu,,, maksudnya adalatr, "Allah swT berfirman kepada Nabi

sAw, 'Berhati-hatilah hai Mutrammad terhadap orang-orang Yatrudi

yang datang kepadamu untuk meminta keputusan darimu, supaya

mereka tidak dapat memalingkanmu dari sebagian apa yang telah

ditunrnkan Allah kepadmu dari hukum kitab-Nya. Mereka akan

membawamu unttrk meninggalkan perbuatan berdasarkan kitab, dan

mengikuti hawa nafsu mereka'."

Firman-Ny u,';;t &, #- iX tt-rT *6'i1i;' ;;$ "tt*n

merelra berpaling (datri huhtm yang telah diturunkan Allah), rhaka

ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan

menimpakan musibah kepada merelw disebabkan sebagian dosa-dosa

mereko," maksudnya adalah, "Allah menyatakan, 'Jadi, jika orang-
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orang Yahudi itu berpaling darimu, lalu mereka meninggalkan
perbuatan yang harus dilaksanakan berdasarkan keputusan yang kamu
berikan kepada merek4 dan keputusanmu kepada mereka'.
Sesungguhnya Allatr menghendaki musibah kepada mereka lantaran
dosa-dosa yang mereka lakukan. Dikatakan juga, 'Jadi, ketatruilah
bahwa mereka tidak memalingkanmu untuk menerima keputusanmu
yang telatr kamu berikan dengan benar kecuali dari sebab batrwa Aku
menghendaki untuk bersegera memberikan siksa kepada mereka di
dunia akibat dosadosa yang telatr dilakukan sebelumnya,.,,

. !;:efi gegi C{6 fr$ "oon sesungguhnya kebanyakan
momxia adalah orong-orang yang fasik" maksudnya adalatr
kebanyakan dari orang Yatrudi iu irjr={l ,orang-orang 

fasi?, yalari
tidak berbuat sesuai ketentuan Kitabullah dan lebih memilih
bermaksiat daripada taat kepada-Nya.

Pendapat karni ini sesuai dengan pendapat para atrli talcwil.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12189. Abu Ktraib menceritakan kepada kami, ia berkata: yunus

bin Bakir menceritakan kepada kami dari Muhammad bin
Ishaq, ia berkata: Muhammad bin Abu Mutrammad 

-maulaTaidbtn Tsabit- menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa,id
bin Jubair atau Ikrimah menceritakan kepadaku dari Ibnu
Abbas, ia berkata: Ka'b bin Asad, Ibnu Shtriya, dan Sya's
bin Qais saling berkata kepada sesama mereka, "pergilalr
kalian bersama kami menghadap Muhanrmad, semoga ia
dapat memberi keputusan kepada kita dari agamanya!,'

Mereka lalu menghadapnya dan berkat4 ..Hai Muhammad,
sesungguhnya kamu telah mengetatrui (perbuatan) orang-
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orang alim Yatrudi serta kalangan bangsawan dan ningrat

mereka. Sungguh, kami akan mengikutimu sebagaimana

kami ^"ngit*i 
orang Yatrudi' dan kami tidak

mengingkarinya' Sungguh' telatr terjadi pertikaian di antara

kami, maka berilatr keputusanmu kepada mereka'

Putuskanlatr bagi kami' dao kami akan mengimani serta

membenarkanmu!"

Narlrn Rasulullah SAW mengabaikan lnerekat 
sehingga

Allah menunrnkan kepada *"tiu' '^1i 
'i;l -q'tr fr 6i

T;;f ij;6, 6'i3:Lv.irfi'&1;
"Dan hendaHah kamu memutusknn perkara di antara

merela menurut apa yang diturunlcan Allah' dan janganlah

ltamu mengihtti hawa nafsu mereka' Dan berhati'hatilah

lamuterhadapmerelra,supayomerelratidakmemalingkan

lramu dari sebagian apa yang telah - 
diturunkan Allah

kcpadamu.... 
,, Hingga firman-Ny u, '6fui 21 "noa orang-

orang Yang YaHn' "r47

l2lg0.Yunusmenceritakankepadaku,iaberkata:IbnuWatrab
mengabarkan kepada kyi,.)". berkata: Ibnu Zaid berkata'

mengenai firman-Nv a, fi.tlic '#'e 3i'+-;\'i;'JLv
6Jl"Oo, berhati-hatilah kamu terhadap mereka' supaya

mereka tidak memalinglwn kamu dori sebagian apa yang

tebhdrturunkanAllahlrepadamu,,'iaberkata,..Maksudnya

adalatr,.MerekamengatakanbatrwadidalamTauratbegini.

begitu, dan Kami telah menjelaskan kepadamu apa yang

sebenarnya tercatat dalam Taurat'' Serta membaca' (i{j

|lTlbnuHisyamdalamls-Sr:rahAn.NabawiwahQl2l6)danlbnuAbiHatim
dalam tafsir (4/l 154)'
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:fvl t$:i ;a\ <;eii r*t ;3i "n U- i+
&\a'eHf$ g{grr .l-s! 4.3lti ,Dan Kami

telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat)

bahwasanya jiwa (dibolas) dengan jiwa, mata dengan mata,

hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan

gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. " (Qs.Al Maa'idatr

[5]: a5) sebagian dengan sebagian lainnya'."14t

l2l9l. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Asy-Sya'bi,

ia berkat4 "Yang masuk dalam ayat ini adalatr orang Majusi

dan ahli kitab, 'ffr df-L, # f*, $', ' oo, hendaHah kamu

memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang

diurw*an Allah'."r49

ooo

s;sj-r$t(k;"|'uiA{rzfr--.$'€I6
"Apal,rrhfuil<1lrmiahili1,ahyangmrl.:elcalcehrlrrdaki,dou

(fulomi siapalcah ymrylebihbaik d*ripddo (lwlalrn',l') AJilah

bagi orary: orarJg y arrg y alcin?"

(Qs. Al Maa'idah [5]: 50)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, *Apakah

orang-orang Yatrudi itu mencarimu untuk meminta keputusanmu,

kemudian mereka tidak rela dengan keputusanmu? Jika kamu

r'0t lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4tll54).
tae Abdurrazzaq dalam Mus hannaf (61 13 l, 7 13 6l).
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memberi keputusan yang adil kepada mereka maka mereka pasti lebih

memilih keputusan yang bodoh, yakni hukum-hukum patung dan

berhala dari golongan syirik. Padahal mereka memiliki Kitabullah,

yang di dalamnya terdapat penjelasan yang sesungguhnya dari hukum

yang kamu putuskan kepada mereka. Sesungguhnya kitab itl.t haq,

yang tidak diperkenankan untuk mengingkarinya. "

Allah kemudian berfirman dengan murka kepada orang-orang

yang mengabaikan untuk menerima keputusan Rasulullah SAW, yaitu

orang-orang Yatrudi. Mereka telatr berbuat bodoh mengenai hal itu,

"Ini merupakan keputusan terbaik dari Allah hai orang-orang Yatrudi,

yang disampaikan oleh orang yang meyakini keesaan Allah dan

kettrhanan-Nya."

Maksudnya adalatr hukum terbaik dari hukum Allatr jika kalian

meyakini batrwa Dia adalah Ttrhan bagimu, dan kamu termasuk

golongan yang mengesakan serta meyakini-Nya.

Itulah pendapat kami, sebagaimana dikatakan oleh Mujatrid.

12192. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, mengenai firman Allah, 1tfr--g{t'fJn "Apakah

huhtm jahiliyah yang mereka kchendaki," ia berkata,

"Maksudnya adalah orang-orang Yahudi."lso

12193. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, 'oj;;- M '${it "Apakah huhtm

rto Mujahid dalam tafsir (hal. 310) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l 155).
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jahiliyah yang merelra kehendaki," maksudnya adalah orang-

orang Yahudi.l5l

12194. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaikh menceritakan

kepada kami dari Mujatrid, mengenai firman-Nya, '5{it
'ofr- '-$ "Apakah huhtm jahitiyah yang mereka

kchendaki," ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang

Yahudi."l52

cee

,F,;qJ t*?Aj {fi(, ;r$'t':i#, { ti1( ;-5i W-
i*+firi i;;rt,s #{ -K, -bt:;f 

f'g -& & ;;
uHai ofimg' oraflg y frrg bg}/:i,,/E,7,, iangariloh l<flntu

mengmrtil orang.orurrg Y afudi don Nosrani merfadi
pelnnimpin pemimpinftrw) ; sebaglan mqel<a ailolah

penlmpin bogi sebagiarr y arJg lain. B or angsiapa ili antar a
l@nu mengartbil mer:el<n merlljadi Wnimlpirr", mala
sesrnggulvrya otong itn, temus'uk golungart mqelca.

Sesnnguhrrya y',jlloh finak merbelri petuniuklnpodo otdttg
ororrg yarrg zhalim."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 51)

Takrrir liman Auah: ?B;t g,i:rii$l'b3*4{ W(i-iifi-U-
';6-i1 1i-i:2 Tnai orang4rrang yang beriman, ianganlah kamuif.

rr lbid,t lbid
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mengambil orang-orong Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-

pemimpk lmuJ; sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian

yang lain)

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berselisih pendapat

mengenai makna ayat ini, apakah ia merupakan perintatr yang

ditujukan kepada semua umat mukmin?

Sebagian ahli takwil berpendapat, "Maksud ayat itu adalatl

Ubadah bin Ash-Shamit dan Abdullah bin Ubay bin Salul, mengenai

pembebasan Ubadatr dari orang-orang Yatrudi yang bersumpatr palsu.

Juga mengenai Abdullah bin Ubay bin Salul yang berpegang pada

sumpatr palsu orang Yahudi yang jelas-jelas musuh Allah dan Rasul

SAW. Allah membedtatrukan kepada Mutrammad batrwa jika mereka

berpaling dan lebih memilih bersumpah palsu, berarti mereka telatt

memutuskan hubungan dengan Allah dan Rasul-Nya, seperti mereka

memuttrskan hubrmgan antar sesama mereka.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12195. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ubay

dari Athiyah bin Sa'd, ia berkata: Ubadah bin Ash-Shamit

dari bani Al Harits bin Al Khazraj datang menghadap kepada

Rasulullatr SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku

mempunyai banyak pemimpin dari kalangan Yatrudi, dan

aku hendak membebaskan diri kepada Allah serta Rasul-Nya

dari kepemimpinan orang-orang Yahudi. Aku juga hendak

menuju Allah dan Rasul-Nya!"

Lalu berkatalah Abdullah bin Ubay, "Sungguh, aku adalatr

orang yang takut tertimpa bencan4 maka aku tidak akan
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memutus hubrurgan dengan para pemimpinku." Rasulullah

SAW pun bersabda kepada Abdullatr bin Ubay, "Wahai Abu

Al Hubbab, upqya yang kau lahtkan agar Wadah bin Ash-

Shamit tetap dalam kckuasaan orang-orang Tahudi (akan

membana dosa) hanya untubnu dan tidak kcpadanya." la
lalu berkata, "Sungguh, aku telatr menerimanya."

Allatr lalu menurunkan ayat, '";[)1 VJ*4 i til( i-ii ffi
,F':qJ lAfu;l {;:ri; "Hai orang-orans yans beriman,

janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan

Nasrani menjadi pemtmpin?emimpin(mu) ; sebagian mereka

;" fuloh pemimpin bagi sebagian yong lain...." Sampai

firnan-Nya, Fj g.,$ A- i-6i ;7 "Maka kamu akan

melihat orang-orong yang ada penyakit dolam hatinya.urst

12196. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin

Bakir menceritalcan kepada kami, ia berkata: Utsman bin

Abdurratrman menceritakan kepadaku dari Az-Zlhi, ia
berkata: Ketika para prajurit Badar terpulnrl kalah, orang-

orang Islam berkata kepada penguasa Yatrudi, *Berimanlah

kalian sebelum Allah menimpakan musibatr kepada kalian,

seperti ketika pada perang Badar!" Malik bin Shaif lalu

berkat4 "Janganlah kalian tertrpu bahwa kalian nanti akan

terkena musibatr seperti yang dikatakan oleh sekelompok

orang Quraisy yang sebentar lagt terbunuh. Meskipun

mereka menghampiri kita dengan makzud mengumpulkan

kita kepada merek4 rurmun sungguh tidak ada yang mampu

membunutr kita."

r53 Al Wahidi dalun Asbab An-Nuzul (hal. ll0). Lihat juga lbnu Abi Hatim dalam

taBir (4/l155) dan Fath Al Bti (71332).

ILrl
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Ubadatr lalu berkata, uwatlai Rasulullatr, pemimpin kami,

orang Yatrudi itu, sangatlatr kejam, dan senjata mereka

sangat banyak serta tajarn' Aku sungguh meminta

perlindturgan kepada Allah dan Rasul-Nya dari kekuasaan

mereka, tidak ada pemimpin bagiku kecuali Allah dan Rasul-

Nya.,' Abdullah bin Ubay lalu berkata, ..Akan tetapi aku

tidak bisa melepaskan diri dari penguasa Yatrudi. Aku benar-

benarmembututrkanmereka.'.RasulullatrSAwpun
bersabda, "Hai Abu Hubab, tidakkah kamu mengetahui

bahv,a anjuranmu lrepada wadah untuk tetap menjadilan

orang-orang Yahudi itu sebagai penguasa' akan kau

tanggungsendiriakibatnya,tidakdengandia?"Iaberkata'
"Jika demikian maka aku terima'"

Atlah swT lalu menurunkan avat' i$\\;j;n1 t;i(i'$i(V'

6.':qJ #?{;;it {;A:6"Hai orang-orans vang beriman'

iingantah kamu mengambil orang'orang Yahudi dan

Nasrani meni adi pemimpin'pemimpin(mu) ; sebagian merelra

adatah pemimpin bagi sebagian yang loin""" Sampai

firman-Ny4 Fi e.$ i. i,-t'i ;fr "Maka kamu alan

melihat orong-orang;ong ada penyakit dalam hatinya."rsa

l2lgl.Hannadmenceritakankepadakami'iaberkata:Yunus
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakankepadakami,iaberkata:Walidilshaqbin
Yasar menceritakan kepadaku dari ubadatr bin Al walid bin

r54 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail Qt266) dan Ibnu Katsir dalam tafsir

riisii.Hadits ni mirsal, dan di dalamnya terdapat Utsman bin Abdurrahman

bin Amr bin Sa'd ;i; Ab; waqqash. Al HafizS Ibnu Hajar dalam Taqrib At-

ronario menyatakan batrwa uttmat bin Abdunahman adalah seorang yang

matruk (riwayatnya ditinggalkan), d1n- Ibnu Ma'in menganggapnya seofimg

*oariO (penausta). l, that Tiqrib AtTahdzib (hal' 385)
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Ubadatr bin Ash-Shamit, ia berkata: Ketika bani Qainuqa'

memerangi Rasulullatr SAW, muncullatr Abdullatr bin Ubay

dan berdiri diantara mereka, kemudian Ubadah bin Ash-

Shamit berjalan menghampiri Rasulullah SAW, dia seorang

dari Bani Auf bin Al Khazraj yang bersumpatr kepada

mereka (Bani Qainuqa') sebagaimana yang dilakukan oleh

Abdullatt bin Ubay, kemudian mereka bersumpah kepada

Rasulullatr SAW, dan meminta perlindungan kepada Allatl

dan Rasul-Nya dari sumpatr mereka. Ia berkata: "Hai

Rasulullah, aku berlindung kepada Allah dan Rasul-Nya dari

sumpatr mereka di saat yang sama aku menjadikan Allah dan

Rasul-Nya dan orang-orang mukmin sebagai pemimpin, dan

aku membebaskan diri dari sumpah orang-orang kafir dan

kekuasaan mereka!" Maka Allah menurunkan sebuatr ayat

berkenaan dengannya dan Abdullatr bin Ubay, yaitu: i!iq\-
,#':qJ # ryl {;:,t:6 i$l'vai*4 J ti:.('Hai orans-

orang yang beriman, janganlah komu mengambil orang'

orang Yahudi dan Nasrani meniadi pemimpin'

pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagr

sebagian yang lain... r.r:155

Sebagian lain berpendapat, "Ayat itu berkaitan dengan

sekelompok kaum mukminin yang disiksa oleh kalangan musyrikin

yang berhasil menawan mereka, maka sekelompok kaum mukminin

itu hendak bersekutu dengan kaum Yahudi, maka Allah mencegah

mereka urtuk berbuat hal ittr, dan memberitatnrkan mereka batrwa

barangsiapa diantara mereka melakukan itu dan bersekutu dengan

r55 Ibnu Hisyam dalam,{s-Siralr An'Nabaviyah (3152,53)'
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kaum Yatru gan kaum Yatrudi

tersebut.'

Mereka yang berpendapat demikian menyebu&an riwayat

berikut ini:

12198. Mutrammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai firman-Nya, d;:r6 ;'{!'b.:83! * tii( '"-ii $i
;L fr,y 't- it;- 6 d4':qi1 #.-fi1i "uot orans-orans

yong beriman, janganlah lcamu mengambil orang-orang

Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu);

sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.

Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi

pemimpin, mako sesungguhrrya orang itu termasuk golongan

mereka," ia berkata, "Ketika terjadi safu serangan yang

sangat kuat terhadap suatu kelompok, mereka takut unhrk

menunjukkan batrwa itu adalatr orang-orang kafir."

Kemudian seseoftrng berkata kepada temannyq "Jika itu yang

terjadi, maka aku akan bergabung dengan orang Yahudi dan meminta

perlindungan darinya dan aku akan masuk menjadi golongan mereka,

karena aku takut kaum Yatrudi akan menyiksaku.

Dan yang lain berkata: Jika itu yang terjadi, maka aku akan

mengikuti fulan, seorang Nasrani, di negeri Syarn dan meminta

perlindungan darinya. Allah lalu menurunkan kepada keduanya ayat,

:iY '& l;. ;;7 ,:qil fr#?q.f {;3r, :Ai't :iis { ti,:(. ;.5i q\-
i++ilt fif e;a $ 'ii 'i+=e "Hai orang-orang yang beriman,

janganlah knmu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi

pemimpin-pemimpin(mu); sebagian merelca adalah pemimpin bagi
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sebagiai yan@icira kamu mengambil mereka

menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan

merelra Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

orang yang zhalim."t56

Ada juga yang berpendapat, "Makna ayat itu berkenaan

dengan Abu Lubabah bin Abdul Mrurdzir, yang memberitatrukan bani

Quraizhatr jika mereka menerima keputusan Sa'd, bahwa ia adalatr

korban."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

12199. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ikrimatr, mengenai firman-Nya, 'tj7(;-iiW-

;* fr|'& l;.;;,F':qj #?ttJ {;:r6'"Aiv.:*t,t
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi

pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah

pemimpin bagi sebagian yang lain, barangsiapa di antara

kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka

sesungguhnya orang itu termasuk golongan merelca," ia

berkata, "Rasulullah SAW mengutus Abu Lubabatr bin

Abdul Mundzir dari Suku Aus, dia termasuk bani Amr bin

Auf, yang diutus kepada bani Quraiztratr ketika menetapkan

janji. Ketika itu mereka taat kepadanya dengan memberikan

156 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411155,1156) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Toruil (2D66).



isyarat untuk menggantikan korban

lainnya."l57

W*Adn.:Ilrrrtrld

dengan korban

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut

kami adalafi yang mengatakan, "sesunggtrhnya Allatr SWT melarang

selunrh orang mukmin untuk menjadikan orang Yatrudi dan Nasrani

sebagai penolong dan pemimpin bagi orang-orang yang beriman

kepada Allah dan Rasul-Nya dan selain mereka (Yatrudi dan Nasrani).

Juga memberitahukan batrwa barangsiapa menjadikan mereka (Yatrudi

dan Nasrani) sebagai penolong, pemimpin, dan wali selain dali Allatt

dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin. Jadi, sesunggUhnya ia telatr

termasuk golongan mereka dalam membangkang kepada Allatr dan

Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin, dan mereka memutuskan

hubungan dari Allah dan Rasul-Nya.

Dapat juga terjadi batrwa ayat tersebut turun berkenaan dengan

ubadah bin Ash-shamit dan Abdullatr bin ubay bin Salul, serta

penguasa keduanya dari golongan Yatrudi. Ayat ini juga bisa

berkenaan dengan Abu Lubabatr lantarn perbuatannya pada bani

Quraizhah. Bisa juga turun berkenaan dengan keadaan dua orang,

sebagaimana disebutkan oleh As-Suddi, bahwa yang satu akan

mengikuti orang Yatrudi, sedangkan yang satunya lagr akan mengikuti

orang Nasrani di Syam.

Ada satu pendapat yang tidak benar dari tiga pendapat tersebut

yang menyebutkan ketetapannya dengan hujjatr yang sama unttrk

menyelamatkan kebenaran pendapat tersebut, sebagaimana dikatakan.

Jika demikian, maka yang benar untuk memutuskan bagi yang terlihat

secara lahiriah adalah dengan melihat keumurrannya dari yang tidak

r57 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3199), yang meyampaikannya kepada

Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.
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terlihat. Bisa jadi apa yang dikatakan oleh ahli takwil mengenainya

berasal dari sesuatu yang tidak aku ketatrui perbedaannya, selain

bahwa tidak ada keraguan bahwa ayat tersebut turun kepada orang

munafik yang meminta perlindungan kepada orang Yahudi dan

Nasrani lantaran merasa takut akan terjadi sesuatu yang menimpany4

karena ayat yang sesudahnya menunjukkan hal itu, yakni firman-Nya,

W€i,; it {i;}fi;c.5}*3.Fi e..$ Ottii ;i *Matra

lramu alran melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya

(orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan

Nasrani), sercrya berlata, 'Kami tahtt okan mendapat bencana.-.-".

Adapun firman-Nyu, ,F ':qj # "sebagian mereka adalah

pemimpin bagi sebagian yang lain," maknanya adalah, sebagian

kalangan Yatrudi menjadi mitra dan pemimpin bagi sebagian yang lain

untuk melawan orang-orang mukmin. Demikian juga orang Nasrani,

sebagian dari mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya yang

seagama. Sebagaimana diketahui, Ubadatr dari golongan orang-orang

mukmin telatr diangkat menjadi wali, baik untuk golongannya sendiri

maupun untuk orang-orang yang meminta perlindungannya, seperti

yang terjadi pada orang Yatrudi dan Nasrani yang berperang.

Allah berfirman kepada orang-orang mukmin, "Jadikanlah

kamu pemimpin bagi sebagian lain dan musuhilah orang Yahudi serta

Nasrani sebagaimana mereka memusuhimu. Sebagian mereka menjadi

pemimpin bagi golongan mereka sendiri, karena sebagian dari

penguasa mereka benar-benar musuh yang nyata bagi orang-orang

beriman, dan mereka telah memutuskan hubungan."

I



TdstuArt:firrrtui

Takwit fiman Allah: 'iA li'|'& i;- ij (Barangsrapa di

antara hamu mengambil mereka meniadi pemimpin, maha

sesungguhnya orang itu termosuh golongan mereka)

Abu Ja'far berkata: Allah menyatakan dengan firman-Nya,

;L ft| '& i; ;; "Barangsiapa di antara kamu mengambil

mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk

golongan mereks." Maksudnya adalatr, "Barangsiapa menjadikan

orang Yatrudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan penolong bagi

orang-orang mukmin, berarti ia termasuk bagian dari agama mereka.

Orang yang mengangkat orang lain menjadi pemimpin, maka

ia sama dengan agama pemimpinnya itu dan meridhainya. Jika ia telah

merasa ridha dengan agama tersebut, berarti ia memusuhi agama yang

bertentangan dengannya dan yang tidak disukainya, dan hukum yang

berlaku adalatr hukumnya. Oleh karena itu, orang-orang yang berilmu

berhukum dengan kalangan nasrani bani Tughlab dalam hal hewan

Kurban mereka dan menikahi wanita-wanita dari golongan mereka,

sedangkan dalam perkara-perkara lainnya berhukum dengan hukum

Nasrani bani Israil, karena mereka telatr menguasai kaum tersebut, dan

kaum itu prur rela dengan hukum agdma mereka, sekalipun keturunan

dan agama mereka berbeda.

Jadi, jelaslah kebenaran yang kami katakan, bahwa setiap

orang yang memeluk suatu aganna, akan tunduk pada aturan agama

tersebut, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudatrnya, kecuali

ada orang muslim yang pindah ke agama lain, bahkan ia boleh

dibunuh karena telatr murtad dari Islam dan bersebarangan dengan

agama yang haq, kecuali ia kembali kepada agama yarg haq sebelum

dibunuh. Hal ini juga menunjukkan rusaknya pendapat yang

mengatakan batrwa tidak dibenarkan memberlakukan hukum dengan
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hukum atrli kitab bagi penganutlya, kecuali jika ia seorang dari

kalangan Bani Israil atau yang berpindah ke agama mereka dari selain

mereka sebelum turunnya Al Qur'an. Adapun orang yang menganut

agama mereka setelah turwmya Al Qur'an dari kalangan lain, yang

tidak seketurunan dan tidak serumpun dengan merek4 maka hukum

yang diberlalnrkan atas mereka pun berbeda.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12200. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid

bin Abdurratrman Ar-Ru'asi menceritakan kepada kami dari

Ibnu Abi Laila, dari Al Hukkam, dari Sa'id bin Jubair, ia

berkata: Ibnu Abbas ditanya mengenai hewan Kurban orang

Nasrani Arab, lalu ia membacakan, 'i4 frg .& lA ;;
"Barangsiapa di antma kamu mengambil merekn menjadi

pemimpin, maka sesungguhnya orumg itu termasuk golongan

mereka."l58

12201. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat,'t!it| r-:!r$-
'&'ig to lA ;;V ".$1 # i$1 d;Au ;A1 t :i;4 {
"Hai orang-orang yang berimon, janganlah kamu

mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi

pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah

pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara
kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka

sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka." Ayat

rst Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4fits6).
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ini berkaitan dengan hewan Kurban, orang yang masuk ke

dalam agama suatu kaum maka ia termasuk dari mereka.l5e

12202. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Atha As-Sa'ib, dari Ikrimah,

dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Makanlah hewan Kurban dari

kalangan bani Tughlab dan kawinilatr wanita-wanita mereka,

karena Allatl berfirman, {;:rtb;;i{, V:# { gi( ;5i W-'&';y't- it;- ii$':Ai\ #-|$5'not orans-orans

yang berimon, janganlah kamu mengambil orang-orang

Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu);

sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain,

Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi

pemimpin, mako sesungguhnya orang itu termasuk golongan

mereka'. Kalau saja tidak menjadi golongan mereka kecuali

dengan mengangkat mereka sebagai pemimpin, niscaya

mereka termasuk golongan tersebut." I 60

12203. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain bin

Ali menceritakan kepada kami dari T.aidah, dari Hisyam, ia

berkata: Al Hasan tidak memakan hewan Kurban kalangan

Nasrani Arab, dan tidak mengawini wanita-wanita mereka.

Allah berfirman, #?15 d;:'Iltt 
"Ai 

baJ;n { $t( i$i &
'n* fr9 'te & fi V 'ig'tr 'Hat orans-orans yang

beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi

Ibid
Ibnu Abi Syaibah dalan Al Musharnaf (31477),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(4/1157), serta As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/100), dan ia
menisbatkannya kepada Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, dan
Ibnu Abi Hatim.

159

t60
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dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian

mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain,

barangsiapa di antara lramu mengambil merela menjadi

pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan

merel(a'."161

12204. Al Mutsarura menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Harun bin Ibrahim, ia

berkata: Ibnu Sirin ditanya mengenai seseorang yang

menjual rumalurya kemudian dibeli oleh seorang Nasrani,

lalu ia berkata" "Bacakanlah ayat, ?{cit #gi;#tb3* i
':qj #'Janganlah kamu mengambil orang'orang Yahudi

dan Nasrani menj adi pemimpin-pemimpin(mu)' ."ra

Talcwil firman Allah: i++i;lt '$, ,s*ii .i 'iit 'ttl

(Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang

yang zhalim)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat itu adalah, "Allah tidak

akan memberi petunjuk kepada orang yang mengangkat pemimpin

16r Ibnu Abi Syaibah dalanAt Mushannaf(3/477).
t62 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya menyebutkan sebuah atsar dari Muhammad bin

Sirin, ia berkata: Abdullah bin Utbah berkata, "Takutlah setiap orang dari kalian
menjadi Yahudi atau Nasrani, dan dia tidak merasa." Ibnu Sirin berkata: Kami
menduga Ibnu Abi Hatim memaksudkan ayat ini. ,s;:"lrr;fiitr3a3 rt5!ri ,$q'1;.
'e';y'& e;-;; Iitl:i';:rttiq;rl "Hat orang'orang yang beriman, ianganlah
kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-
pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.
Btangsiapa di antara kamu mengambil mereka meniadi pemimpin, maka

sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka" Lihat Ibnu Abi Hatim
dalam tafsir (411156).
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bukan dari golongannya, yakni mengangkat oftmg Yatrudi, Nasrani,

atau orang-orang yang menjadi musuh Allah, Rasul-Nya' dan orang-

orang mukmin. Jadi, barangsiapa mengangkat mereka sebagai

pemimpin, maka ia telatr menjadi musutr AllalL Rasul-Nya, dan orang-

orang mukmin. Kami telah menjelaskan makna fialim sebelum

pembahasan ini.163

ooo

6 t:#'bj;, G.5&fi Y; e.,$ Oeii ;i
i;;,r -2))e l j X #r,:&6'A;::r@€i';

@ 4*;#c\'?Jt'i!;
"Mal<f,t<frnau al<frrJ melilw orong'orcmg y6a1rg ada penyakit

ilalarn h6irry a ( or artg. or ang rrwmafik) bu seger: a mendel<flti

nsela (Y afudi dmt N a57.6a1ti), seray a bqlat'a,'Kani talcut

aknn nendapat benc61rt1' . Mudah'trunalwt f,l,lah alwt
mendatangl@n kemeungarJ (lrepada Rasu'l'Ny a), atau

sesu4ltttl<cputusart dari sisi,Ny * Molr6l<mena i6,,t, mqela
menjadi merryesal tcrhad*p o\a yang mrr:el<a rahasiakon

dalam iliri ms,.:el<a."

(Qs. Al Maa'idah l5lz 521

Takwil firman Allah: 6.5i$- Fi e.,3 Ot-$i ;i
"-{;y"f* bl#i$iUo*o hamu ahan melihat orang-orang vang

ada penyahit dalam hafinya [orang-orang munatihJ bersegera

163 Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 54, 57 , 59, dan279.
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mendekati mereka [Yahudi dan NasraniJ, seraya berkata, nKami

takut akan mcndapat bencana')

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berselisih pendapat
mengenai orang yang dimaksud dalam ayat ini.

sebagian berpendapat batrwa orang itu adalah Abdullatr bin
Ubay bin Salul.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12205. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar
ayatrku dari Athiyatr bin Sa,id, mengenai aya\ e t-i,i ;i
e.$ "Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada

penyakit dalam hatinya munafik)," bahwa
maksudnya adalah Abdullah bin Ubay. G- O;ri
"Bersegera mendekati merekn (yahudi dan Nasrani)"
kepada penguasa merct<{-{jr3 C;,; o1 # ';rJL_ ',srroyo
berkata, 'I{ami tahtt akan mendapat bencana,.'.,' Hingga
ak*rir ayat, e$ #tOilA'y i!;i;;j,,,Matra tcarena

itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka
rahasiakan dalam diri mereka.,,t 6a

12206. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: yunus bin
Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Orang tuaku, Ishaq
bin Yasar, menceritakan kepadaku dari ubadatr bin Al walid
bin Ubadah bin Ash-Shamit, mengenai firman-Nyu, t_r,i ;7

164 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1158) serta As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (3/100), drn ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan
Ibnu Abi Hatim.
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Fi g.,$ $.Maka kamu alcan melihat orang-orang yang

ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik)," batrwa

maksudnya adalatr Abdullah bin Ubay. Firman-Nya,.

Wq,; b|# i'Jfi ;e5&fi"Bersegera mendekati

merela [Yahudi dan NasraniJ, serrya berkata" 'Kami tahtt

akon mendapat bencana', " adalah lantaran ucapannya (Ubay

bin Salul), "Sungguh, aku takut akan mendapat bencana"l65

Ada yang berpendapat bawa ayat tersebut ditujukan kepada

kaum munafft yang mendukung kaum Yahudi dan memperdayai

erang-orang mukmin.

Mereka (orang munafik) berkata "Kami khawatir de,ngan

bencana yang akan ditimpakan oleh orang Yahudi kepada oftmg

mukmin."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12207. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrlu dari

Mujahid, mengenai firmanAllah SWT, Fj g.$,Lt-fi;7
6- 5i*"Mako kamu akan melihat or(mg-orang yang

ada perryakit dalam hatilrya (orang-orang munafik)

bersegera mendelati mereka (Yahudi dan Nasrani)," ia
berkata, "Maksudnya adalah orang-orang munafik yang

bermulut manis di hadapan orang Yahudi, yang menyusui

anak-anak mereka." Firman Allah SWT, T{'€i; 01 #
"Kami tahtt akan mendapat bencana," ia berkat4

Lihat Sirah lbnu Hisyam (3/53) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1157,
l ls8).



SuruhAll,trca'idoh

"Maksudnya adalah, 'Kami takut akan terjadi bencana yang

menimpa orang Yahudi'."166

12208. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.

12209. Bisyr bin Mu'ad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid, bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai

firman-Ny4 3j e.,$ e ,,rrt itr *ur*o tramu atrnn

melihat orang-orang yang ada penyahit dalam hatinya
(orang-orang munafik.... " Hingga firman-Nya, W)g
"Mereka menjadi menyesal." Maksudnya adalah orang-

orang munafik itu merayu orang-orang Yatrudi dan

menasihati merek4 bukan orang-orang mukmin. I 67

12210. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kalni dari As-Suddi,

tentang ayat, fj e.,$ O i-!,i ii *uo*o tcamu atrnn

melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya
(orang-orang muna/ik," ia berkata, "Maksudnya adalah

keraguan." '-;;!,Ci,; it {J i}fi e_3ii*Bersegera
mendelati merelca (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata,
'Kami tahtt akan mendapat bencana'," bencana yang

Mujahid dalam tafsir (hal. 310).
As-Suynthi dalam Ad-Darr Al Mantsur (3/l0l), dan ia menisbatkannya kepada
Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Abu Syaikh.

t6
to
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dimaksud adalah serangan orang-oftmg musyrik kepada

-ereka168

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut

kami adalatr, ayat itu menjadi khabar dari Allah orang-orang

munafik yang mengambil hati orang Yahudi dan Nasrard, serta

menipu orang-orang mukmin. Me,reka (orang munafik) berkata

"Kami takut mendapat bencana yang akan menimpa orang Yahudi dan

Nasrani, juga yang akan menimpa orang muqnik dan yang larn, yang

dilakukan oleh orang Islam. Atau yang terjadi pada orang-orang

munafik itu sendiri, kepada mereka (orang Yahudi, Nasrani, dan

Musyrik). Kami (orang munafik) membuhrhkannya."

Dapat juga dikatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan

Abdullatr bin Ubay, atau yang lain, namun yang jelas, dapat dipastikan

batrwa ayat tersebut berkenaan dengan orang munafik.

Penakwilan kalimat berikutnya adalab "Kamu akan melihat

hai Muhammad, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit

keraguan terhadap kenabianmu,'6e dm me,mbenarkan apa yang kamu

bawa untuk mereka dari sisi Ttfianmu."

G- 3iP "Bersegera mendekati mereka," maksudnya

adalah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Makna "bersegera" adalah,

mereka bersegera mendekati penguasa (orang Yatrudi dan Nasrani)

untuk "mencari muka" di hadapan mereka

"-;i1 €i; b1 # iJfi"srroy, berkata, 'Kami tahtt akon

mendapat bencanta'." Orang-orang munafik ini berkata "Sungguh,

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (4/l157, I lst).
Malaudnya adalah penyalcit dalm keimanan dan keyakinan mereka

t6t
t69
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kami bersegera menghadap penguasa Yatrudi dan Nasrani karena takut

mendapatkan bencana yang akan kami terima dari musuh kami.

Makna latazhii.t:s aaaUt bencana.

Yakni untuk menunjukkan bencana yang akan menimp4
sehingga kami butuh bantuan yang dapat menolong mereka, lalu kami

berpaling dari hal itu, sehingga Allah SWT berfirman kepada mereka,

4$ #et;Ft'Y &;1;?4 +* i I X e*r,'d;_ tl,f,t,;.::,
"Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kcpada

Rasul-Nya), atant sesuatu lceputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu,

merelra menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan

dalam diri mereka."

Talswit fi-.rT Attah: -:* i I X i7su,'A:6 6'ii ;.3
4$ #31 C \;;-1 U {!; l;;j (Mudoh-mudahan Auah akan

mendatangkan kemenangon [hepada Rasul-NyaJ, atau sesuatu

keputusan dari sisr:Nya Maka harena itu, mereha menjadi
menyesal terhadap apa yang mereka rahasiahan dalam diri mereka)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, ij 6'itl ;,3
-t* ; i, ;i i-l|,"Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan

lremenangan (kcpada Rasul-Nya), atau sesuatu kcputusan dari sisi-

Nya." Semoga Allah mendatangkan kemenangan.

Para 4i takwil berselisih pendapat mengenai kata

kemenangan (#tl di sini.

Sebagian berpendapat bahwa makna kata tersebut dalam hal

ini adalatr keputusan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

l
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l22ll. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
' menceritakan kepada karni dari Qatadatr tentang ayag ,i.liig

+* i i, i1 #t'i-.- n 'ivf "Mudah-mudahan Allah akan

mendatangkan kcmenangan (kepafu Rasul-Nya), atmt

sesuatu kcptttusan dti sisi-Nya," ia berkata, "Maksudnya

adalah keputusan.'l7o

Sebagian lain berpendapat bahwa maknanya adalatt

kemenangan atas Makkatr',a(, gi".
Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12212. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufhdhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

firman-Nya, eV ',3I 
"f itt ;Ii "Mudah-

mudalun Allah akan mendatangkan kcmenangan (kepfu
Rasul-Nya)," ia berkata, "Maksudnya adalatr penaklukan

Makkah.'l7l

Lafazh;ir 64rn kalimat Arab artinya keputusan, seperti

yang dikatakan ot"n q"t a"n. Demikian juga firman Allah SWT, lt)
'durqt;'#:t q. g, "Ya Tuhan kami, berilah kcptttusan antara

lrami dan kaum kami dengan hak (adil)." Dapat juga berarti batrwa hal

itu menunjtrkkan keputusan yang dijanjikan Allatr kepada Nabi

Muhammad SAw, sesuai firman-Ny q dif\ &- o1 ':"1 ,-;t "Mudah-

mudahan Allah akan mendatangkan kcmenangan (kepada Rasul-

Nya)." Yakni penaklukan Makkatr, karena hal im menjadi keputusan

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1158).
Ibid

lm
t7t
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Allah yang sangat agung, dan memisatrkan hukum-Nya di antara

orang-orang beriman dengan orang kafir, dan menetapkan kepada

orang kafir dan yang menyimpang batrwa Allah Maha Tinggi,

sedangkan orang-orang kafir itu sangat hina.

Firman-Nya, -95 i i J "Atou sesuatu keputuson dari sisi-

Nya." As-Suddi mengatakan sesuai riwayat-riwayat berikut ini:

12213. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, e* i / X "Atau sesuatu keputusan dari

sisi-Nya," ia berkata" "Klputusan di sini adalahjizyah.-r72

Mungkin yang dimaksud "putusan" yang Allah janjikan

kepada Nabi SAW adalatr jizyab, atau mungkin juga yang lain. Selain

itu, Dia menunjukkan perbedaan antara orang mukmin dengan orang

kafir, dengan adanya Allah serta Rasul-Nya, dan (menunjukkan)

buruknya perilaku orang-orang munafik dan kegelisatran mereka.

Allah SWT telatr mengabarkan tentang mereka, batrwa keputusan itu

pasti datang dan akan menimpa mereka, kemudian mereka menjadi

menyesal terhadap apa yang mereka ratrasiakan dalam diri mereka.

Firman-Ny a, 4$ #1 e\;$U i!|ti,;i " Matra korena

itu, merelra menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan

dalam diri merelca," maksudnya adalah orang-orang munafik yang

meminta perlindungan kepada orang Yatrudi dan Nasrani. Allah SWT

berfirman, "Semoga Allah mendatangkan keputusan dari sisi-Nya,

yang diberikan kepada orang-orang mukmin, bukan kepada orang-

orang kafir Yahudi, Nasrani, atau yang lain." Juga menjadikan orang-

1
l

l

t" rbnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll59).
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orang munafik itu menyesal terhadap apa yang mereka ratrasiakan

dalam diri mereka yang telah mengatur orang Yatrudi, Nasrani, dan

kroni-kroninya untuk memusuhi orang-orang mukmin, dan bencana

yang akan mereka terima.

12124. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, e1;5-Y {!;1;;i'
4$ # 

*Maka karena itu, mereka menjadi menyesal

terhodap opa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka,"

bahwa maksudnya adalah dari orang-orang yang berlindung

kepada orang Yatrudi, dan orang-oftmg yang telah menipu

Islam dan umatnya.lT3

ooo

@'"-*l$ie6''+
" D art or (mg- or (mg y artg bqhnm al<frr. mengatal<an r' Inilcah

or cmg- or cmg y arrg b u atmp ah sungguh- rungguh ilengan
tvtnttl NW bahwamnya mqekabeflor-beflf,r besqta

l<fiiru?' Rasalc bhlusalah *,gala a'nr.dl muela,lalu mrr.el<a

rnerf adi orcmg-ofimg y ar,lg meragi."

(Qr. Al Maa'idah [5]: 53)

Abu Ja'far berkata: Ahli qira'at berselisih mengenai bacaan

firman-Ny a YjitT tji J:;j

"g ;#|# rC &i,5 tii ;{3l't Yfir1 r-$i J;;i

'n lbtd
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Ahli qira'at Madinatr membacanya dengan,

:t'*l tr.ti u;tr Ji- ,x:g Wl G. t:71 i ,sLe t;+5
iu ryif;.;:t

Yakni tanpa hrxtf wau.r1a

Penakwilan kalimat ini menurut qira'at ini adalah, "Oleh

karena itu, orang-orang munafi.k menyesal ketika Allah memberikan

kemenangan atau keputusan dari sisi-Nya atas apa yang mereka

rahasiakan dalam diri mereka. Orang-orang mukmin berkata dengan

heran kepada mereka atas kemunafikan, kebohongil, dan

kesombongan yang mereka lakukan kepada Allah, 'Orang-orang yang

bersumpatr kepada kita bahwa telatr beriman kepada Allah akan

dilaknat atas kebohongan iman mereka kepada karni'."

12215. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, ,i.iIi
e* i I I i{fu,'$;- 6 fii *ttudah-mudahan Allah atran

mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau

sesuatu keputusan dari sisi-Nya," bahwa maksudnya adalatr,

semoga Allah mendatangkan kemenangan sekarang juga.

'fa ;#y-'e*1 
-,G 44t5jr-ii;{'etryr uii W

irr+ i;';T' '# ,IL; orang-orang beriman akan

berkat4 "Inikah orang-omng yang bersumpah sungguh-

sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar

r74 Al Hirmiyan dan Ibnu Amir membacauijt|sh t*rp hurufwaz sebelum huruf
ya, sedangkan yang baku memakai waz. Sementara itu, Abu Amr me-nashab-
kan huruf /az, dan yang lan me-rafa'-kannya. Lrhal At-Taisir fi Al Qira'at As-
SaD'(hal.82).
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beserta kamu?" Rusak binasalah segala amal mereka, lalu

mereka menjadi orang-orang yang merugi.t75

Demikianlatr bacaan yang tercatat dalam mushhaf ahli

Madinatr yang membacanya tanpa httntf wau.t76

Sebagian ahli qira'at Bashrah membacany \ Yjw ttriittJ
dengan huruf wau, dengan menjadikan nashab latazh Jifi sebagai

athafkepada tafain d!r, OU o1 Xt ;5.
Mereka yang membaca demikian berkat4 "Yang dimaksud

dengan kalimat tersebut adalatr bahwa semoga Allah mendatangkan

kemenangan, dan mudatr-mudahan orang-orang beriman ikut

mengatakannya, dan tidak mungkin ditafslrkan,dgngan_yang lain,

karena tidak diperbolehkan mengatakan')1fit* e;$ !fr r.r[ &t ,.#:.
Seperti ungkapan yang biasa mereka ucapkan, "Aku makan roti dan

susu.tt

Jadi, penakwilan kalimat tersebut menunrt qira'at ini adalatr,

"semoga Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang

mukmin, atau keputusan dari-Nya yang merubatr ftondisi) mereka

dari gangguan orang-orang Ka.fir musutt mereka. Oleh karena itu,

orang-orang munafik menyesal atas apa yang mereka ratrasiakan

dalam diri mereka. Mudah-mudahan orang-orang mukmin sekarang

akan berkata, 'Mereka orang-orang yang bersumpah palsu dengan

nama Allah, batrwa mereka benar-benar beserta kamu'."

Bacaan dalam mushhaf atrli Irak dengan huruf wau adalah

t jlti ;r,-$t i;{t Demikian jupaqira'at ahli Itufah ,trbti e{, it;"
dengan wau darme-rafa'-tcan Jfd

Mujahid dalam tafsir (hal. 310).
Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (l/313).

t75

t76
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Jadi, takwil dari qira'at itu adalah, "Oleh karena itu, mereka

menjadi menyesal terhadap apa yang mereka ratrasiakan dalam diri
mereka dan orang-orang beriman, dengan memulai lafazlr, J* d^
me-rafa '-kannya.

Abu Ja'far berkata: Qira'at yang kami gunakan adalah, ,Sii
dengan menetapkan huruf wau padalafazh, dfi karenu demikianlatr

pada mushaf-mushaf kami, dan *)s}uf kalangan masyrik

menggunakan wau, serta me-rafa'-kan Jy4 karena kedudukannya

sebagai mubtada'.

Penakwilan kalimat tersebut menurut qira'at kami itu menjadi,

"Oleh karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apayangmereka

rahasiakan dalam diri mereka, dan orang-orang beriman berkata,

'Orang-orang yang mendustai kami dan Allah, yang sungguh-sungguh

mereka telah beriman palsu, sesunggtrhnya mereka bersama kami'."

Allah SWT memberitatrukan mengenai perilaku mereka yang

munafik dan bunrknya amal perbuatan merek4 '&G {L; "Rusak

binasalah amal merelca," maksudnya adalah, "Musnahlah amal

perbuatan mereka yang telatr mereka laktrkan di dunia dengan batil,
tidak ada pahala dan ganjaran atas perbuatannya, karena mereka

melakukan itu tanpa keyakinan yang seharusnya atas niatan Allah, dan

tanpa keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, mereka

melakukan hal itu untuk melawan orang-orang mukmin dan

mengambil harta bendanya. "

Jadi, Allah memusnahkan semua ganjaran amal perbuatan

mereka t * \#i "Menjadi orang-orang yang merugi," yakni

orang-orang munalik ifu, dalam pandangan orang-orang beriman,

seperti orang kafir yang mengenakan pakaian kejelekan dunia dan

I

I
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aktrirat, dan gagal menutupi (kejelekan) mereka, sehingga binasalatr

mereka' 
ooo

-#_ ;Ani * s; 4*) t;'fu i;; ; rfiri'"5i W-
,b J.5try-'rr;,ffii &r'6'4ri5i & -i1;;:J;

A,t'i";;6;. #:t-;"1 3i, ai'7;{ t5'oi,q{; i'i
@j*

"Hai CIrcmg.orang yongbqiman, bmangsiapa ili antaro
l<mw yarrgrnrtad dmi agant(mya, mal<ablak AJ;lorh al<frr.

mffidaungl<flrr suaatlraunJ yar.g Allah mencintai msela
ilut nqeka pun mmcintai,Nyo, yar.gbusilap lefiah-

lembut terhadap ordrJg yang nntlcrnin, yarrgbusilap lcsas
tarhailap orcmg-or(mgl,afu, yarrgberiihad di ialan AJ;lah

ilar yang fidak takutlnpod, celamt orarJg yolng sula
mercel* Itulahl<arunia Aj;lah, dibcril<crJ-Nyc lnpdo siapa
yarrg dilrchenilaki,Nya, darr Allah Maho Luas (perrtqian

Nyc), lagi Mdhn Mmgetalrui."

(Qs. Al Maa'idah [5lz 541

Takrril Iiman Allah: Jd'r 4zt C'&'"ir;;gt; ir$i W-
:;#j '#- ,i'fr $- Qtoi orang-otang yang beriman, barangsiapa

di antara kamu yang murtad dari agamanyo, maha kelak Allah
akan mendatanghan suatu kaum yang Allah mencintai mereko dan

mereha pun nencktai-Nya)
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada orang-

orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, \fit7't niQli-"noi
orang-orang yang beriman." Maksudnya adalah, "Yakinlah kamu

kepada Allah dan Rasul-Nya, dan yakinlatr dengan apa yang dibawa

oleh Nabi SAW.

-*) ;;'fu'*;; "Barangsiapa di antara kamu yang murtad
dari agamanya," maksudnya adalatr orang yang kembali ftafrr) di
antara kamu dari agama-Nya yang haq sampau Hari Akhir, orang yang

telah mengganti dan merubahnya ke dalam kekafiran, baik ke Yahudi

atau Nasrani atau yang lainnya dari golongan orang kafir. Sungguh,

Allah tidak merugi sedikit pun. Justru Allah akan mendatangkan suatu

kaum yang Allatr mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya.

Allah akan msndatangkan ---sebagai ganti merekr orang-orang

muktnin yang tidak akan mengganti, menrbah, atau murtad kepada-

Nya. Suafir kaum yang lebih baik daripada orang-omng yang telah

murtad dan mengganti agama mereka Allah akan mencintai mereka

dan mereka prm mencintai Allah.

Ini merupakan janji dari Allah bagi orang yang lebih datrulu

mengetatrui pertanda setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW.

Ini juga menjadi janji-Nya bagi orang-orang yang beriman kepada-

Nya dalam ayat ini. Bagi orang yang mengetahui lebih datrulu bahwa

ia tidak mengganti atau merubatr agamanya, serta tidak murtad. Ketika
Allah mengambil nyawa Nabi SAW, banyak kaum yang murtad dari

golongan wabar dan sebagian golongan modor. Allah pun

menggantinya dengan yang lebih baik, sebagaimana Allah sebutkan,

dan memenuhi janji-Nya bagi orang-orang mukmin, lalu menebus

janji-Nya terhadap orang-orang yang murtad.
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Pendapat kami ini sesuai dengan pendapat para ahli takwil.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

12216. Yrurus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibn Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abbas

mengabarkan kepadaku dari Abu Shakhr, dari Muhammad

bin Ka'b, batrwa Umar bin Abdul Aziz mengutusnya pada

suatu hari, dan Umar pada saat itu adalah Gubernur

Madinatr. Ia berkatq "Hai Abu Hamzatr, ada satu ayat yan;g

membua&u tidak dapat tidur semalaman!" Muhammad (bin

Ka'b) lalu bertanya, "Ayat apakah itu tuanku?" la berkata,

"yaitu, -*-t &'fu'S;- i tfrr;'"-ii q-Ji- 'Hai orang-orang

yang beriman, barangsiapa di antara kamu yong murtad

dari agamanya...'. Hingg4 ;;{ 't:5 '0}6- {; 'Dan yang

tidak talcut kepada celaan orang yang sukn mencela'."

Muhammad menjawab, *Wahai tuanku, sesungguhnya Allah

menunjukkan kepada orang-orang beriman penguasa

Quraisy, yakni orang yang murtad dari agama yar'ig haq."r11

Ahli takwil berselisih pendapat mengenai orang yang

dimaksud dalam ayat ini, yang Allatr akan mendatangkan kepada

mereka orang-orang mukmin sebagai ganti dari orang-orang yang

murtad.

Sebagian berpendapat batrwa dia adalatr Abu Bakar Ash-

Shiddiq dan para satrabatnya yang memerangi orang-orang murtad,

hingga mereka kemabali masuk ke dalam pintu yang sebelumnya

mereka keluar darinya (Islam).

tn Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1159, l160).
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12217. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hafs bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Al Fadhl

bin Dalham, dari Al Hasan, mengenai firman-Nyu, 'u-$iffi
:;:Jj -#_ ,A,ei &_,'t', .)*_) i" -&,. ?;- ; \jirr,,,,Hai
orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu

yang murtad dari agamanya, maka kclak Allah alran

mendatangkan suatu lmum yang Allah mencintai mereka dan

mereka pun mencintai-Nya," ia berkata, "Demi Allah, ini
adalah Abu Bakar dan para satrabatnya."lT8

12218. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari Al Fadhl bin Dalham, dari Al
Hasan, riwayat yang sama.lTe

12219. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah bin
Sulaiman menceritakan kepada kami dari Juwair, dari Sahl,

dari Al Hasan, mengenai firman-Nya, '#_ ,b$i 8_,1;
;"H; "Maka trctak Allah akan mendatangkan suatu lcaum

yang Allah mencintai merekn dan mereka pun mencintai-
Nya," ia berkat4 "Abu Bakar dan para sahabatnya.,'180

12220- Ibnu waki mencertakan kepada kami, ia berkata: Husain bin
Ali menceritakan kepada kami dari Abu Mus4 ia berkata: Al
Hasan membac4 :"4; '#- ,i,:"i ,* Ji-7 "uara kctak

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (2/48), Al Baghawi dalam Ma,alim
At-Taruil Q/45), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir Q/380).
Ahmad dalam Fadha'il Ash-shahabah (t1426) dan Ibnu Abi Hatim daram tafsir
(3/l 160).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (2/48), Al Baghawi dalatn Ma,alim
At-Taruil (2/45), dan Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir Ql38O).

l7t

l?9

It0
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Allah alan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai

mereka dan mereka pun mencintai-Nya," ia berkata, "Demi

Allah, ia adalah Abu Bakar dan paxa sahabatnya."lsl

12221. Nashr bin Abdurrahman Al Azdi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Basyir menceritakan kepada kami dari

Husyaim, dari Al Hasan, mengenai firman-Nya, tiri ,*- Sf
#j1; liijpz';'u"tra ke\akAl\ah akan mendatangknn suatu

lrnum ydng Allah mencintai mereka dan mereka pun

mencintai-Nya," ia berkata, "Turun berkenaan dengan Abu

Bakar dan para sahabatnya."ls2

12222. Ali bin Sa'id bin Masnrq Al Kindi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abdunatrman bin Muhammad Al Muharibi

menceritakan kepada kami dari Juwair, dari Adh-Dhahhak,

mengenai firman-Ny4 e l'J ;"4; '#- ,b'ni $-,i;J,
;;{ t5'0}6-{;51 ,# i.5'ry-QF( e -r5'qr;5i
"Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang

Allah mencintai mereka dan merelra pun mencintai-Nya,

yang bersikap lemah-lembut terhadap orang yang mukrnin,

yang bersilap keras terhadap orang-orang kafir, yang

berjihad di jalan Allah, dan yang tidak talafi kepada celaan

orang yang suka mencela," ia berkata, "Ia adalatr Abu Bakar

dan para sahabatnya. Ketika banyak oftIng Arab yang murtad

dari Islam, Abu Bakar dan sahabatnya memerangi mereka,

hingga mereka kembali kepada Islam."l83

Itr lbid
'n lbid.
It3 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l 16l), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

(2148), Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tarail Ql45), serta As-Suyuthi dalam
Ad-Durr Al Mantsur (31102), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta
Ibnu Abi Hatim. Lihat juga Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir Q1380).
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12223. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, .19u-2 G'&t, ii;- ;
;"jl-i i#- ,5,'$ &- ,!j.i;, "Barongsiapa di antara lmmu

yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan

mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai rnerekn dan

mereka pun mencintai-Nya...." Hingg4 ,*'et'itij "Dan

Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Allah telatr menurunkan ayat ini, dan Allatr benar-benar

mengetatrui perilaku manusia yang akan murtad kepada-Nya.

Ketika Allah mengambil nyawa Nabi Muhammad SAW,

banyak orang Arab yang murtad dari Islam 
-kecuali 

tiga

masjid: orang-orang Madinah, orang-orang Makkah, dan

orang-orang Al Bahrain dari keturunan Abdul Qais-,
merekale berkata, "Kami melakukan shalat tapi kami tidak

akan mengeluarkan zakat, Allah tidak akan menambil paksa

harta kami!" Hd itu lalu diberitatnrkan kepada Abu Bakar,

Dikatakan kepadanya, "Sungguh kalau saja mereka mengerti

masalah ini, mereka pasti melaksanakannya atau

memberikannya." Maka Abu Bakar berkata, "Demi Allah
tidak, aku tidak akan memisatrkan sesuatu yang telah Allah
satukan, jika mereka enggan mengeluarkan bagian yang

telah diwajibkan oleh Allatr dan Rasul-Nyq maka kami

benar-benar akan memerangi mereka!

Allatr lalu mengutus sekompok orang bersama Abu Bakar

untuk memerangi orang yang telah memeriangi Nabi SAW,

serta untuk menggiring orang-orang yang murtad, hingga

r?r Maksudnya adalatr orang-orang murtad.
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memenjarakan, membunuh, dan api neraka membakarrya.

Demikian juga terhadap orang-orang yang enggan membayar

zakat, ia (Abu Bakar) memerangi mereka hingga mereka

mau kembali mengeluarkan z.akat, hanya sebagian kecil dari

hartanya. Kemudian utusan orang Arab datang kepadanya,

lalu Abu Bakar memberikan pilihan kepada mereka antara

sebuah rencana yang memalukan atau peperangan sengit.

Mereka memilih rencana yang memalukan dan orang-orang

yang paling hina di antara mereka menyaksikan batrwa

mereka akan binasa di neraka, sedangkan orang-orang

mukmin akan mendapatkan surga. Harta yang diambil dari

orang-orang Islam akan dikembalikan kepada mereka, dan

harta yang diperoleh orang-orang Islam itu halal.l8s

12224. Al Qasim menceritakan kepada kami,ia berkata: Al Husain

mencertakan kepada kami, Haiiaj menceritakan kepadaku

dari Ibnu Juraij, mengenai firman-Ny4 T;-;\#{u-iiq?-
;"#; '#- ,A':"1 ,*- Ji,3 -*,' ,;'fu"Hai orans-orans

yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad

dori agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu

kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka'pun

mencintai-Nya." Ia berkata, "Mereka adalatr orang-orang

yang murtad ketika Rasulullatr SAW wafat, dan Abu Bakar

mememngi mereka."lt6

Al Baihaqi dalaa Al Kubra (t1177,178) serta As-Suyuthi dalarm Ad-Dun Al
Mantsur (3/l0l), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,
Ibnu Mundzir, Abu Syaikh, Al Baihaqi, serta Ibnu Asakir. Lihat juga Ibnu
Athiyah dalar:n Al Muhanir Al Wajiz (2D07).
LthatAl Muhurir Al Wajiz QD08).
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12225. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Hisyam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Saif bin Umar

mengabarkan kepada kami dari Abu Rauq, dari Adh-

Dhahhak, dari Abu Ayyub, dari Ali, mengenai firman-Nya,

4* J'&, f;- v (it:. '"5i W- "Hoi orang-orang vong

beriman, barangsiapa di antara lamu yang murtad dari

agamanya," ia berkata, *Allah memberitatrukan orang-orang

mukmin dan menempatkan makna kejelekan di dalam perut

orang-orang munafik serta orang-orang yang murtad. Allah

berfirman, 'ei 6;,I;:L .*t J'&r'li;;-; riir; -;2$i (ffi'nrt
orang-orang yang berima4 barangsiapa di antara kamu

yang mwtad dari agamanya, mako kelak Allah aknn

mendatangkan suatu knum'. Maksudnya adalatr, orang yang

murtad diganti dengan kaum yang Allah mencintai mereka

dan mereka mencintai-Nya yakni Abu Bakar dan para

sahabatnya."l8T

Ularna yang lain berpendapat bahwa mereka adalah suatu

kaum dari orang-orang Yaman. Sebagian yang berpendapat seperti itu

berkata, "Mereka adalatr kelompoknya Abu Musa Al Asy'ari dan

Abdullah bin Qais."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12226. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Ja'far mencertakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Sammak

bin Harb, dari Iyadh Al Asy'ari, ia berkata, "Ketika turun

,r, Ibid.

i

I

I

I
I
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ayat,'#-,b'6i i.(- S;.X, 4* G'{r':C;- i tfri;'"Ji W-
;"4; 'Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di

antara lamu yang murtad dari agamanya, maka kclak Allah

alran mendatangkan suatu lcaum yang Allah mencintai

mereka dan mereka pun mencintai-Nya'. Rasulullatr SAW

menunjuk Abu Musa dengan sesuatu yang ada pada beliau

saat itu sambil menjelaskan, 'Mereka itu adalah laumnya

ini '. "188

12227. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sammak bin Harb,

ia berkata: Aku mendengar Iyadh berbicara tentang Abu

Musa, batrwa Nabi SAW membaca ayat, 'fiU ;A$i g-S;
:;43 "Maka kelak Altah akan mendatangkan suatu kaum

yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-

Nyo," yang maksudnya adalatr kaum Abu Musa.lse

12228. Abu As-Sa'ib Salm bin Junadah menceritakan kepadaku, Ia

berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Syu'bah,

batrwa Abu As-Sa'ib berkata: Satrabat-sahabat kami berkata:

Dari Sammak bin Harb, dan aku sendiri tidak menghapal

adanya Sammak, dari Iyadh Al Asy'ari, bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Mereks adalah kaumnya ini." Yak,ni Abu

Musa.l9o

Al Hakim dalam Al Mustadrak Ql3l3), ia berkata, "Hadits ni shahih menurut
syarat Al Bulhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Adz-
Dzahabi juga menyepakatinya. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma'
Az-Zmtaid (7116) dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir (l7l37l).
Lihat hadits no.12226
Ibid

tt9
t90
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12229. Su&an bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Idris menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Sammak,

dari Iyadh Al Asy'ari, bahwa Nabi SAW bersabda kepada

Abu Musa, "Mereko adalah kaumnya ini. " Berkaitan dengan

firnan-Ny u iip','#- rA':"1 &,3i.7 " ua*o ketak Attah

akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai

mereka dan mereka pun mencintai-Nya."r9r

12230. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yaad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr

mengabarkan kepada karni dari Sammak bin Harb, ia
berkata: Aku mendengar Iyadh Al Asy'ari berkata: Ketika

turun ayat, iilii '# ;A'ff aj;,!i.Ii "Moko ketak Atlah

alran mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai

mereka dan mereka pun mencintai-Nya," Rasulullah SAW

Uersafaar "Mereka adalah lcaummu, wahai Abu Musa. " Atau

beliau bersabda, "Mereka adalah kaumrrya ini. " Maksudnya

adalah Abu Musa.re

12231. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Sufyan Al Humairi menceritakan kepada kami dari Hushain,

dari Iyadh atau Ibnu Iyadh, tentang ayat, -r{:};At"i aSS;
;;4i "Maka trclak Allah akan mendatangkan suatu lmum

yang Allah mencintai mereka dan mereka Wn mencintai-

Nyai'ia berkata, "Mereka adalatr orang-orang Yaman."le3

12232. Muhammad bin Auf menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Mughiratr menceritakan kepada karni, ia berkata:

rer lbidtn lbid
re3 Hadits ini tergolong narfu', seperti yang dijelaskan dalam halaman

sebelumnya.
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Shafiuan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman bin Jubair menceritakan kepada kami dari

Syuraih bin Ubaid, ia berkata: Ketika Allah menurunkan

ayat, .9e,-:- C '3'"'*;- ; 6t; i$i ffi"uot orang-orang

yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad

dari agamarrya...." IJmar berkata, "Apakah mereka itu aku

dan kaumku hai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Buknn,

melainkan ini dan kaumnya." Maksudnya adalatr Abu Musa

Al Asy'ari.l%

AhIi takwil lain berpendapat bahwa ayat ini berkenaan dengan

seluruh orang Yaman.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12233. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Abu Najih, dari Mujatrid,

mengenai firman Allah, ;;#3 illi--"Suatu koum yang Allah
mencintai mereka dan merekn pun mencintai-Nya," ia

berkata, "Maksudnya adalah orang-orang Yaman." I 95

12234. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzifatr menceritakan kepadaku, ia berkata: Syibil

menceritakan kepadaku dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid,

riwayat yang sama.

As-Suyuthi dalam Ad-Dut Al Mantsur (31102), dan ia tidak me-nasaD-kannya
kecuali kepada Ibnu Jarir. Ibnu Athiyah menyebutkannya dalarn Al Muharrir Al
WajbQD0T).
Mujahid dalam tafsir (hal. 3l l), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3116l), dan Ibnu
Athiyah dalan Al Muharrir Al Wajb QD07).
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12235. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujatrid, ia

berkata, *Mereka adalah kaum Saba'.'ls

12236. Mathar bin Muhammad Adh-Dhabi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Orang yang telatr mendengar dari Syatr bin Hausyib

mengabartan kepadaku bahwa me,reka adalah orang-orang

Yaman.l9

12237. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abbas

mengabarkan kepadaku dari Abu Shakhr, dari Muhammad

bin Ka'b Al Qurazhi, bahwa Umar bin Abdul Aziz suatu hari

memanggilnya, dan Umar adalah Gubemur Madinah, yang

menanyakan mengenai hal itu, kemudian Muhammad

berkata, *Allah akan mendatangkan suatu kaum, dan mereka

adatah orang-orang Yaman." Umar lalu berkata, "Semoga

kamu termasuk bagian dari mereka!" Ia menjawab,
cs1*|O"198

Ahli takwil lain berpendapat bahwa mereka adalatr sahabat

Anshar Rasulullah SAW.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

12238. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

te6 lbid
'' Ibnu Athiyah dalam Al Muhmir Al Wajiz QD07).
"e lbid.
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ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai firman-Nya , 42) G'fu'*;- ; ti;t; itSi QG- g
;;:i;'#-;A':tl &-,$,X, "Hai orang-orans yans beriman,

barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya,

malra lrclak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang

Allah mencintai merelca dan mereka pun mencintai-Nya,"

batrwa ayat itu membicarakan orang-orang Anshar.ls

Penakwilan ayat tersebut dari orang yang berkata: Maksud

firman-Nya" in#; '#- fr,'fri 8- 3i!, "Makn trclak Allah akon

mendatangkan suatu koum yang Allah mencintai mereka dan mereka

pun mencintai-Nya," adalah Abu Bakar dan para sahabatnya yang

memerangi orang-orang murtad setelatr wafatnya Rasulullah SAW.

Takwilnya adalah, "Hai orang-orang beriman, barangsiapa di antara

kamu mtrrtad dari agamatya, maka Allah sungguh tidak merugi

sedikit pun. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mengganti

kaum yang murtad, dengan kaum yang Allah mencintai mereka dan

mereka mencintai-Nya. "

Riwayat yang datang dari sebagian orang yang menakwilkan

ayat tersebut adalah:2oo

12239. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Hlsyam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Saif bin Umar

mengabarkan kepada kami dari Abu Rauq, dari Abu Aynrb,

dari Ali, mengenai fimran-Nya, &'&to i;;- ; ri;t; ir-$i 4H
;i:i-, '#- ,h'31 S- 3t3 +ot"Hai orang-orans yang

Ibnu Jauzi dalarn Zad Al Masir (2l3El). Lihat juga AI Muhanir Al Wajiz
QD07).
Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir Ql38l) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
UyunQla$.
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beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari
agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu

lcaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun

mencintai-Nya," ia berkata, *Maksudnya adalatr, 'Kelak
Allah akan mendatangkan kaum yang mengganti kaurn yang

murtad, suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan

mereka mencintai-Nya, yakni Abu Bakar dan para

sahabatrya."2ol

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut

berkenaan dengan orang-orang Yaman, maka takwilnya adalah, *Hai

oftrng-orang beriman, barangsiapa di antara kamu murtad dari

agamanyq maka kelak Allah akan mendatangkan omng-orang

mukmin yang tidak akan murtad, yang Allah akan mencintai mereka

dan mereka akan mencintainya sebagai penolong bagi mereka."

Riwayat yang datang dari sebagian orang yang menakwilkan

semacam itu adalatr:

12240. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abi Thalhatr, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, S1fii:.r-5iq-G-
.)*) ;" '& if;; "Hai orang-orang yang beriman,

barangsiapa di antara kamu yang murtad dari
agamanya...." bahwa ayat ini merupakan janji Allah kepada

orang yang murtad kepada-Nya, yang akan menggantinya

dengan yang lebih baik dari mereka.202

Lihat catatan kaki sebelumnya danAl Muhorir Al Wajiz QD0t).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l160).

ml
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Adapun pendapat yang mengatakan batrwa ayat itu berkenaan

dengan kaum Anshar, maka takwilnya sama seperti yang kami

takwilkan, yang berkenaan dengan Abu Bakar dan satrabatnya.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut

kami adalah riwayat yang berasal dari Rasulullatr SAW, batrwa

mereka adalah orang-oftmg Yaman, yaitu kaum Abu Musa Al Asy',ari.

Kalau saja tidak ada Hrubar yang diriwayatkan mengenai hal itu dad

Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dijelaskan, maka tidak ada

pendapat yang patut dianggap benar selain mereka yang mengatakan

batrwa yang yang dimaksud adalah Abu Bakar dan para satrabatny4

karena tidak ada seorangpun yang memerangi kaum yang jelas

keislamannya pada masa Rasulullatr SAW lalu mereka murtad

sepeninggal beliau dan kembali kepada kekafiran, kecuali Abu Bakar

dan para sahabatnya, yakni orang-orang yang ikut memerangi kaum

murtad setelatr wafatrya Rasulullatr SAW. Akan tetapi, kami

meninggalkan pendapat itu, lantaran adanya khabar yang

diriwayatkan dari Rasulullatr SAW. Rasulullah SAW adalah sumber

penjelasan untuk penakwilan watryu yang diturunkan kepada beliau,

yaitu kitab-Nya.

Jika ada yang bertanya, "Jika ada suatu kaum yang dinyatakan

oleh Allah batrwa Dia akan mendatangkan kepada mereka orang-

orang yang murtad, suatu kaum yang akan menggantikannya dari

golongan orang yang benar-benar Islam pada masa Rasulullah SAW,

yaitu orang-orang Yaman, maka bagaimana bisa ada orang-orang

Yaman 
-pada 

hari terjadinya peperangan Abu Bakar melawan orang-

orang murtad- sebagai penolong bagi Abu Bakar yang sedang

berperang, sehingga kemudian menimbulkan jenis penakwilan yang

mengarah kepadanya (orang Yaman)? Bukankah tidak ada penolong
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bagi Abu Bakar dalam berperang? Lalu bagaimana bisa mengaratrkan

penakwilan ayat tersebut seperti itu (berkenaan dengan orang

Yaman)? Aku sungguh mengetatrui Allah tidak melanggar janji-Nya!"

Dijawab, "Sesunggulurya Allatr SWT tidak berjanji kepada

orang-orang mukmin untuk mengganti mereka dengan orang-orang

murtad sekarang ini dengan orang-orang murtad yang lebih baik untuk

memerangi orang-orang murtad lainnya. Akan tetapi Allatt
mengabarkan batrwa Dia akan mendatangkan kepada mereka suatu

kaum yang lebih baik dari mereka sebagai ganti kaum dari mereka

sendiri. Penggantian tersebut terjadi dalam waktu dekat, bukan dalam

waktu yang jauh, lalu datanglatr waktu itu pada masa Umar.

Kemudian terbentuklah mereka dari orang-orang Islam dengan sebaik-

baiknya kaum. Mereka itu penolong b4gr orang-orang Islarn dan

memberi manfaat bagi merek4 bukannya murtad setelah Rasutullatl

SAW wafat, dari orang-orang bodoh yang hina dan orang badui yang

kasar, yang sama sekali tidak memberi manfaat kepada o.arrg-or"ng

Islam."

Abu Ja'far berkata: Para ahli qira'at2o3 berselisih pendapat

mengenai bacaan firman-Ny ?, 4e!) i"'{'.ii;-; tllt; i$i (G_ *nor

orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad
dari agamanya."

Ahli qira'at Madinatr membacanya, ,.€; ,y tti,ti 4fi q{it-

)") *'&, dengan menampakkan dua huruf dal,dengan men-iazm-

kan huruf dal yang teraktrir. Demikian itu yang terdapat dalam mushaf

mereka.

203 NaIi dan Ibnu Amir membacarrya\-t;'; dengan drn dal, dan ini menrpakan

balrasa Hijaz. Sedanglon yang lain dengan satt dal bertasydid, dan ini
menrpakan bahasa Tamim. Lihat Ibnu Zlrnialah dalam Hujah Al Qira'at (230)
dan Ibnu Halyan dalam Bahr Al Muhith(41279).
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Ahli qira'at Irak memb acanya, y,:) ,f '& 'S; p dengan

idgham,yakni satu huruf dal dan memberinyaharakatfathah, sebagai

bentuk ajltt kurrrra men-jazm-kan yang tampak dgb,el ygnjapi satu,

lalu yang 6obel itu melebur mgnjadi satu, seperti, t)b ,Jl O)U [ 351t

'^b, il* dalam 6"11L1L io!3r menjadi, ^i, #t i] iiaar< boleh

**rurrt*, ti3lt, sehingga 6au- bentuk jamaknyi menjadi r.131 dan

tidak boleh mengatakannya, ftii) Batrasa Arab selalu menggunakan

satu huruf hidup jika ada dua htruf hidup yang sztma' dan

menampakkan satu huruf hidup yang dobel dengan men-sulun lam

l'l. Demikian itu menjadi dua bahasa fasih yang masyhur dalam adat

kebiasaan.

Abu Ja'far berkata: Qira'at yang kami gunakan,

sebagaimana yang terdapat dalam mushaf kami dan mushaf orang-

orang masynq adatatr dengan satu huruf dal yar1g bertasydid, dengan

meninggalkan huruf dobel dan memberi harakatfathah padahwuf dal

dengan alasan yang telatr disebutkan.

Talrwil firman Allah: t;Kf'e -#'w;5i e lt @ersikap

lemah-lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap heras

terhadap ordng4rrang kalir)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny",'Wfii lF i1J
"Bersilrap lemah-lembut terhadap orang yang mulonin, " maksudnya

adalatr bersikap halus kepada mereka, welas asih terhadap mereka.

Seperti orang yang berkat4 "seseorang menundukkan orang lain."

Yakni ketika ia merendahkan dirinya dan berdiam diri.

Firman-Nya,'y;3!fr e 3fi "Yang bersikap keras terhadap

orang-orang l@frr," maksudnya adalah orang-orang yang bersikap

kasar dan kejam kepada mereka (orang-orang kafir). Seperti orang
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yang berkata, "seseorang telah melemahkanku," ketika tampak
kelemahan dirinya, lalu membantingnya ke atas tanah dengan keras.

Pendapat kami mengenai ayat tersebut sesuai dengan yang
dikatakan oleh para ahli takwil.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12241. Al Mutsanna menceritakan kepadakra ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullah bin Hasyim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Saif bin Umar
mengabarkan kepada kami dari Abu Rauq, dari Abu Ayyrb,
dari Ali, mengenai firman-Nya ia>;:ti S; 1iJ UuU*u
maksudnya adalah orang yang bersikap halus kepada mereka
yang seagama. e;frt e -# Maksudnya adalah orang-
orang yang bersikap kasar dan kejam kepada mereka yang
mendustakan agamanya. 2@

12242- Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
AMullah bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyah bin shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang aya! it*fii e f.J
,-*<i & -rS"Bersikap lemahJembut terhadap orang yang
mulonin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kojir,,,
bahwa maksudnya adalah dengan kelembutan dan sikap
welas *1r.205

12243. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

Ibnu Jauzi doJram Zad Al Masir (U3Et,3t2).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/t 16l).

t
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kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, mengenai firman-

Nya,l*lii & 'l'J"Bersikap lemah-lembut terhadap orang

yang muknin," ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang

yang saling mengasihi." '"-;,Kl e ,ri "Yang bersikop

lreras terhadap orang-orang kalir," ia berkata, "Maksudnya

adalah orang-orang yang bersikap kasar dan kejam kepada

mereka yang mendustakan agarrany a-"206

12244. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan berkata: Aku mendengar Al A'masy berkata,

mengenai firman-Ny a,'a-;{-ii iE 't6 'w35i :9 'i';
"Bersikap lemah-lembut terhadap orang yang mulonin, yang

bersikap kcras terhadap orang-orang lrafir," batrwa

maksudnya adalatr orang yang melemahkan orang-orang

mukmin.2oT

Takwil firman A[ah: 
"vt 7s'd5 53q{; 5i,yr o 6'ry

i+'et'7t; 8S;- i xj- {, 35b grrs beriihad di iatan Attah, dan

yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah

karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya,

dan Allah Maha Luas [pemberian'Nyal lagi Maha Mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny",5( ,E ,r 5try-
"Yang berjihad di jalan Allah," adalah orang-orang mukmin, orang-

orang yang Allatr menjanjikan kepada mereka bahwa jika salatr

seorang dari mereka ada yang murtad juga, maka Allah akan

As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/103), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, serta Abl Syaikh.
Lihat Ma'alim At-Tarzil QDTI) danAd-Durr Al Mantsur (3/103).
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menggantikaffrya dengan orang yang bersurgguh-sungguh berjihad

memerangi musuh-musuh Allatr sesuai perintah-Nya, dan berjihad

melawan musuh-musuh mereka. Demikian itulah jihad mereka di
jalan Allah.

";{ 
't;5 |j,Q{; "Don yang tidak tahtt lcepada celaan orang

yang suka mencela," maksudnya adalah, "Janganlah kalian takut
terhadap Dzat Allah Yang Matra Esa, dan tidak mencegah mereka dari
perbuatan yang telatr diperintahkan Allah kepadanya dengan

memerangi musuh-musuh mereka yang telah mencela mereka."

Firman-Nyr" ifi 3$ At *Itulah karunia Allah," maksudnya

adalatr, 'Inilah nikmat Allah yang diberikan kepada orang-omng yang

bersikap lembut kepada orrlng-orang muhin, dan bersikap keras

kepada orang-orang kafir, orang-orang yang berjihad di jalan Allah,
oftmg-orang yang tidak takut kepada orang yang mencela mereka.

Karunia Allah akan dilipatgandakan kepada mereka, dan Allatr akan

mendatangkan kanrnianya dari manapun asalnya, karunia yang

diberikan sepanjang masa."

1 'et ritlj *oan Altah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi
Maha Mengetahul, " maksudnya adalah, *Allah bermurah hati dengan

karunia-Nya bagr orang yang bermurah hati kepada-Nya. Jangan takut
kehabisan karunia yang akan diberikannya." # menunjukkan

kemurahan-Nya dan pemberian-Nya. Allah tidak akan bermurah hati

kecuali kepada yang berhak, yakni orang yang berbuat kebaikan

sesuai tempatrya dan tidak merasa khawatir.

ooo
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@ si{.s{''rf1i
" S esungguhny a p enolotg kanu hmy alah y'J,lah, Rast.l- Nya,

dmt orung.oraflg y61flgbcriman, y61ttg menditil<frr. shalat dart

^erunaitcmt'%::trtr;Tff:tf'ddo*tah)"

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny4 l{;t11ti /8ti(3L

tXCl-$L "Sesungguhnya penolong lramu harryalah Allah, Rasul-Nya,

dan orang-orang yang beriman," adalah, *Tidak ada penolong bagi

kamu hai orang-orang mukmin, kecuali Allah, Rasul-Nya, dan orang-

orang beriman, orang-orang yang telatr Allah sebutkan sifat mereka'

Adapun orang Yatrudi dan Nasrani, adalah orang-orang yang telatl

Allah perintatrkan kepadamu untuk memutus hubungan dengan

mereka, dan melarangmu untuk mengangkat penguasa dari golongan

mereka. Mereka (Yatrudi dan Nasrani) bukanlah penguasa dan

penolong bagimu, akan tetapi penguasa bagi golongan mereka sendiri.

Jadi, janganlatr kamu menjadikan mereka penguasa dan penolongmu.

Dikatakan, ..Sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan

Ubadatr bin Ash-shamit yang memutuskan hubungan dengan

penguasa Yahudi bani Qainuqa' karena mereka telatr membangkang

kepada Rasulullah SAW dan orang-orang beriman.

Riwayat-riwayat yang menyebutkan hal tersebut adalatr:

12245. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: walidi Ishaq

'"3'$"!i31i'4-',rilttfrr:,i-5Lfi ;;;oX',&;qy

-
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bin Yasar menceritakan kepadaku dari Ubadah bin Al Walid

bin Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata: Ketika bani

Qainuqa' memerangi Rasulultatr SAW, Ubadatr bin Ash-

Shamit 
-salah 

satu anggota bani Auf bin Al Khazraj-
berjalan menghampiri Rasulullah SAW dan meminta

perlindungan kepada Allah dan Rasul-Nya dari perbuatan

mereka. Dia berkata, etdku memohon perlindungan kepada

Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Aku juga telatr

memutuskan hubungan dengan penguasa kafir!" Lalu

turunlah ayat,',!31 61{t-lli lfiC iSft $rr;'fi }84; (tL

6i'SS '{t ',91, i,3{,t "sesungguhnya penolong komu

hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman,

yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, sercrya

merela tunduk (kcpada Allah)," lantaran perkataan Ubadah,

"r{ku memohon perlindungan kepada Allah, Rasul-Nya, dan

orang-orang beriman. Aku juga telatr memutuskan hubungan

dengan bani Qainuqa' dan penguasanya. Hingga firman-Nya,

6#15 ;tl 3.i\$ "ttto*o sesungguhnya pengikut (agama)

Atlah itulah yang pasti menong."zot

12246. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

ayatrku dari Athiyah bin Sa'd, ia berkata: "[Jbadah bin Ash-

Shamit datang kepada Rasulullatr SAW..." lalu ia
menyebutkan riwayat y*g serupa.'oe

12247. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Hisyam dalam ls-Sirah An-Nabm,iah (3152,53).
Ad-Durr Al Mantsur (3/lO4).

20t
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Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, (lrt

t!;t:. i$ft Arf; '$ '841 "sesungguhnya penolong kamu

hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang'orang yang

beriman," bahwa maksudnya adalah, "Ia merupakan orang

yang memeluk Islam dan meminta perlindungan kepada

Allah serta Rasul-Ny"."" o

Para atrli takwil berselisih pendapat mengenai makna firman-

Nya, 6FS dt 'r$'li if;55',$31 '"1n-$i 6t; l-$(' "Don orans-

orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat,

serrya mereka tunduk (kepada Allah))."

Sebagian berpendapat batrwa ayat tersebut berkenaan dengan

Ali bin Abi Thatib.

Sebagian lain berpendapat batrwa ayat itu berlaku untuk semua

orang-orang beriman.2l I

'ro Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411162).
2tt Setelah menyebutkan pendapat sebagian besar kalangan mufassir 

-batrwa 
ayat

tersebut turun berkaitan dengan orang-orang mukmin secara umum- dan
pendapat sebagian lain 

-batrwa 
ayat itu khusus berkenaan dengan Ali bin Abi

Thalib RA-, Al Faktrurrazi berkata, "Adapun pendapat orang-orang yang
menyatakan bahwa ayat itu dikhususkan bagi orang yang mengeluarkan zakat
pada saat ruku shalat, yakni Ali bin Abi Thalib, maka kami katakan bahwa
pendapat ini lemah dari berbagai sisi, yaitu:
Pertama, zakat merupakan sesuatu yang wajib, dan bukan sunatr, dengan dalil
firman Allah, ;Li?ryJj 'Dan tunaikanlah zakat'. Kalau saja seseorang

mengeluarkan zakat pada saat kondisi ruku, berarti ia telah mengalfiirkan
pengeluaran zakat dari awal waktu yang diwajibkan. Hal itu menurut sebagian
besar ulama, terrrasuk perbuatan maksiat. Riwayat ini juga tidak boleh
disandarkan kepada Ali RA. Selain itu, zakat yang dikeluarkan menjadi sedekatr
sunatr yang menyimpang dari hukum asal, sebagaimana kami jelaskan, bahwa

secara ztrahir firman-Nya, iu?1ry4 'Dan tunaikanlah zakat', menunjukkan

bahwa setiap yang dinanrakan zakat adalah wajib.
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12248. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata: "Aku lalu mengabarkan kepada orang-

orang, kepada siapa hendaknya mereka meminta

perlindungan." Ia kernudian membaca, $rl:; fr '&j 6t.
6is5'dt'rfli't3$'r531'r1-ir$,W(u-SL"sesungguhnva

penolong kamu lunyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-

orang yang berimon, yang mendirikan shalat dan

memmaikan zakat, sernya mereka tunduk (kcpada Allah))."

Ke&ta, yang pmtas dikatalcan mengenai Ali RA adalah, ia orang yang hatinya
khusyu dengan dzikir kepada Allah saat melaksanakan shalat, dan orang yang
demikian tidak akan memperhatikan pernbicaraaan sesooftmg, atau berusaha
memahaminya. Atlah SWT berfirrran, oqoij;;r ryf ,la'ttrlitrltl?r aii;:. u$

';l;fii 
*rAr ,.* '(afti orang-orang yang mengingat Allah sambit berdiri atau

duduk atau dalom keadaan berbaring dan mereko memikirkon tentang
penciptaan langit dan bumi'. Selain itu, orang yang hatinya khusus dengan
bertadabur akan kebesaran Allah, tidak mungkin memperhatikan pembicaraan
orang lain saat ia shalat.
Ketiga, membayarkan cincin kepada oftrng miskin saat ia sedang shalat
merupakan sesuatu yang besar, dan hal ini tidak layak bagi Ali RA.
Keempat, yang-masyhur addah, Ali RA merupakan orang fakir yang tidak
memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itq orang-orang
berkata" 'Ketika Ali memberikan tiga potong roti, turunlah surah, ,rd.p'. Hal itu

tidak mungkin terjadi kecuali ia benar-benar orang yang fakir. Adapun orang
kaya yang diwajibkan mengeluarkan zakat, tidak pantas me,ndapatkan pujian
yang agung yang telah disebutkan dalam ayat itu hanya lantaran memberi tiga
potong roti. Jika ia memang tidak memiliki harta yang wajib dikeluarkan
zakafrrya,maka kondisi ini tidak mengaralrkannya pada ayat, ojftiVta'?1i;E-3
Kelima, anggaplah bahwa maksudnya adalatr Ali bin Abi Thalib, maka tidak
bisa berdalil dengan ayat ini, kecuali yang dimaksud dengan wali adalah orang
yang melaksanakan pengeluaran zakat, bukan sekadar penolong atau orang yang
simpati. Lthat Tafsir Al Fal:hrwrazi (12132,33).
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Maksudnya adalah seluruh orang mukmin. Akan tetapi pada

saat Ali bin Abi Thatib ruku, dan seseorang datang meminta-

minta padany4 maka ia pun memberikan cincinnya.2l2

12249. Hannad bin As-sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

ubdah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari

Abu Ja'far, ia berkata: Aku bertanya kepadanya mengenai

ay at, 

"$1i'"3;l$ "{31'"4- 
6-$i 6r.'u-$r' At'$ x',&; Cl,

6;S5 '{s "sesungguhnya penolong kamu harryalah Allah'

Rasul-Nya, dan orang'orang yong beriman, yang

mendiriftan shalat dan menunaikan zaftat, Seraya merefta

tunduk (kcpada Allah))." Kami katakan, "Siapakah orang-

orang beriman ifu?" Ia menjawab, "Orang'orang yang

beriman!" Kami berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa

ayat itu turun berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib." Ia

berkomentar, "Ali termasuk dari orang-orang yang

beriman.2l3

12250. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Muharibi menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, ia

berkata: Aku bertanya kepada Abu Ja'far mengenai firman

Allah swr, liit:' i$L ity; X '&; (Sl"sesungguhnva

penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang'

orang yang beriman." Hadits yang sama disampaikan oleh

Hannad dari Ubdatt.

12251. Ismail bin Israil Ar-Ramli menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada kami, ia

As-suyuthi (p/1un Ad-Dun Al Mottsur (3/105), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir. Lihat lbnu Abi Hatim dalam tafsir (411162).

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (4/l162)

2t2

2t3
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berkata: Utbah bin Abi Hakim menceritakan kepada kami

mengenai ayat, tii( u-ijt Air;t fr '&3 6l" sesungguhnva

penolong kamu hanyalah AUah, Rasul'Nya, dan orang-

orang yang beriman," ia berkata, "Maksudnya adalatr Ali bin

Abi Thalib."2r4

12252. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghalib bin Abdullatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Muj atrid berkata, mengenai ay at,'tfil'. r-iL At:,$':"i frj fi;y

"sesungguhnya penolong lcamu hanyalah Allah, Rasul-Nya,

dan orang-orang yang beriman...." ia berkata, "Turun

berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib. Benar ia orang yang

tunduk (ruku)."215

ooo

6i $tI 5 ;'i 3. rig lj:,r; ir-i!r' X g;'fi $- w

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1162), dan di dalam sanadnya terdapat Ayyub
bin Suwaid, Ibnu Hajar berbicara mengenai ketidaklayakannya dalam

periwayatan hadits dalam Tahdzib At-Tahdzib (l/405). At-Tirmidzi
menyebutkan bawa Ibnu Al Mubarak meninggalkan haditsnya. Al Bukhari
berkata, "Para ahli hadits banyak memperbincangkannya." An-Nasa'i berkata,

"Bukan orang yang tsiqah." Abu Hatim berkata, "Haditsnya lemah." Ibnu

Hayyan berkata dalan Ats-Tsiqat bahwa ia (Ayyub bin Suwaid) orang yang

buruk hafalannya.
As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/105), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir, yang di dalamnya terdapat Ghalib bin Ubaidillah, yang "dibicarakan"

oleh Al Bukhari dalarn At-Torikh Al Kabir (7/l0l), batrwa (Ghalib bin
Ubaidillah) adalah orang yang meriwayatkan hadits munkar, ia mendengar dari

Mujatrid. Abu Hatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (7148) berkata, "Aku
menanyakan perihal Ghalib bin Ubaidillatr Al Jaziri kepada ayahku, ia lalu
menjawab, 'Ia orang yang ditinggalkan haditsnya (matru* al hadits) dm
meriwayatkan hadits munkar (munkar al hadits)."

2t4

2t5



TlftirAth{htfui

"Dan barangsiapa mr,rJgolmbil Nlah, Rasul.Ny a ilorr otarJg.

otarJg yolngber{llmafi melrliadi pawl.ongrJyd,, makf,
senrngguhnya pernrgitllutt (aganw) AJilah it;.ilah yarJg perti

m,enfing,"

(Qs. Al lvlaa'idah [5]: 56)

Abu Jarfar berkata: Ini merupakan pemberitatruan Allatl
SWT kepada semua hamba-Nya. Orang-orang yang telatr memutuskan

hubungan dengan orang Yahudi dan membiarkan dirinya untuk

meminta perlindungan kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang

beriman, orang-orang yang teguh dengan sumpahnya, dan takut akan

musibah yang akan menimpanya. Orang yang percaya kepada Allatt
dan meminta perlindungan kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang

beriman. Barangsiapa perilakunya seperti pemimpin-pemimpin (yang

dipilih) Allah dari golongan orang-orang mukmin, maka bagi mereka

yang memusuhi dan menjauhi golongan ini akan mendapatkan aniaya,

kecelakaan, dan bencana, karena mereka (orang-orang beriman)
masuk dalam kategori penolong Allah, dan penolong Allah pasti akan

mendapat kemenangan.

Riwayat-riwayat yang berkenaan dengan hal tersebut adalatr:

12253. Muharnmad bin AI Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, ia berkata: Allah SWT mengabarkan kepada mereka
yang memperoleh kemenangan, "Janganlah kalian takut
mendapat bencana dan aniaya." Lalu berfirman, ':"1 $;:,
6#i '; ;'t 3.i ig lllt; i$f, fig;,,Dan barangsiapa
mengombil Allah, Rasul-Nya dan orang-orangyang beriman
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meniadi penolongnya, maka sesungguhnya pengihtt (agama)

Atlah itulah yang posti menong." Yang dimaksud "pengikut"

di sini adalah "Penolong".

Firman-Nya, ;tf 3. i i9 "Malw sesungguhnya pengihfi

(agama) Allah" maksudnya adalatr "penolong-penolong Allah'.

ooo

;3,36-ifri6r$f-rfili'"-i:i'Ui,{tiir;e.ft(iv-

@'r*t iK offit ;;itf'"'$5''Kit Ki * a"t'if
uHaiorcmg.orarrgyafigberunan,iarwafllahl<ffi au

mengarnbil iadi pemimpirvrw, otdrrg'arcmg yolng mettbuat

aganrclrru iadikwh eiel<m dm permnhan, (yoiat) di
arfinra orcmg-orcmg yar.g t4lah diberi Kitab sebehrnmu, d.dr.

or cfi tg. or ang y ang kafir (ar artg' or ang rrw,sytik) . D arr

b qt akw alah kep ada /.J;lah iikn l<nnw beail'b eatl or ang'
otar.g yarrgbqim.on."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 57)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berkata kepada orang-orang

mukmin dan Rasul-Ny4 Muhammad SAW, r;it; e-$(( UatcsuAnya

adalah, *Yakinlah kepada Allah dan Rasul-Nya." &i\;$i'uiii;i#{'K.elrit\j'|O-iq;$$
"Janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang'orang

yang membuat agamamu iadi buah eiekan dan permainan, QartQ di

antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu)," maksudnya

adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah datang kepada
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mereka, para nabi dan rasul, dan diturunkan kepada mereka kitab-

kitab sebelum diutusnya Nabi kita SAW, serta sebelum turunnya kitab

kita yang utama. Allah berfirman, *Hai orang-orang beriman,

janganlatr kamu menjadikan mereka penolong, saudara, dan

pemimpin, karena mereka akan menyebabkanmu tersesat. Jika kamu

menjauhi mereka, maka kamu akan mendapat kebahagiaan dan

keyakinan."

Sesungguhnya Allatr telatr mengabarkan mengenai mereka,

bahwa jika kamu mengambil mereka jadi pemimpinmu, maka orang-

orang itu yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan.

Sebagaimana Allatr telatr memberitahukan kepada kita sifat-sifat

merek4 salah satunya adalatr mereka menyatakan iman pada orang-

orang mukmin (padatral sesungguhnya ia orang-orang kafir),

kemudian ia kembali kafir setelatr beberapa waktu menampakkan

dengan lisannya batrwa ia mengatakan beriman. Mereka menjadikan

agama sebagai bahan mainan dan ejekan, sebagaimana Allatr nyatakan

daram firman-Ny", 66 h*g Jt Vf $g tAv ij|tSt; Aii Gi $yi

@ e;a ;# a i.*: &. ts#.51 @ i,i# li a;t- q,

"Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman,

merelra mengatakan, 'Kami telah beriman'. Dan bila merekn kcmbali

lrepada syetan-syeton mereka, merelm mengatakan,'Sesungguhnya

lrami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok'. Allah
alran (membalas) olok-oloknn merelra dan membiarlan merelu

terombang-ambing dalam kesesatan mereka." (Qs. Al Baqarah [2]:
l4-ls).

Pendapat kami mengenai ayat itu sesuai dengan khabar yang

datang dari Ibnu Abbas.
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12254. Hannad bin As-Sari dan Abu Kuraib menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Yunus bin Bakir menceritakan

kepada karni, ia berkata: Ibnu Ishaq menceritakan kepadaku

ia berkata: Muhammad bin Abu Muhammad 
-maula 

Taid

bin Tsabit- menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin

Jubair atau Ikrimah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas,

ia berkata: Rufa'atr bin Zaid bin At-Tabut dan Suwaid bin Al

Harits benar-benar menunjukkan keislamrurya, tetapi

kemudian keduanya menjadi munafik- Ada seseorang dari

umat Islam yang berbuat sesuatu terhadapnya, kemudian

Allah menurunkan ayat berkenaan dengan kedua orang

tersebut,6-ft'66'$-ki\;i^'"51i'Ui7WreJf ,(G-

'lSSKVKi*5t$:t\j,ll"naorans-oronsvangberiman,
janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang

yang membuat agamamu iadi buah ejelan dan permainan,

(yaitu) di antara orang'orang yang telah diberi Kitab

sebelumrnu, dan orang'orang yang kalir (orang-orang

musyrik)... " hingga firman-Nya, ';;j3l5 q'F Eij "Da,

Allah lebih mengetahui apa yang mereka semiunyikan.t>216

Kami telah menjelaskan khabar ini mengenai kebenaran

pendapat kami, yakni orang yang mennjadikan agama Allah sebagai

mainan dan batran ejekan, yang dilakukan oleh ahli kitab, orang-orang

yang Allatr telatr menyebutkan mereka dalam ayat ini. Adapun orang-

orang munafik, mereka menampakkan keimanan kepada orang-orang

mukmin dengan menyembunyikan kekafiran dan perkataan mereka

karena syetan-syetan mereka, yakni yang dilalcukan oleh orang-orang

Yatrudi yang menyatakan, "Sungguh, kami termasuk golonganmu."

Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Naban iah QD|T ,218).
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Allah lalu melarang untuk berbuat baik kepada mereka, bersahabat

dengan merek4 memegang sumpatr mereka, atau menjadikan mereka

sebagai pemimpin. Juga memberitahukan mereka (orang-orang

mukmin) batrwa mereka (orang Yatrudi) akan mengaratrkan kepada

kebinasaan. Dalam beragama mereka saling menikam dan mengadu

domba. Kepada orang kafir Allatr menyebut mereka dengan firman-
Nya,-g)t(fu 'K#.;'$t'rl,JO-5td*(yaitu)diantaraorang-orans

yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir
(orang-orang musyrik)." Sesungguhnya mereka adalah orimg-orang

musyrik yang menyembatr patung dan berhal4 serta banyak dari orang

kafir ini menjadi penguasa.

Ibnu Mas'ud sesuai dengan riwayat-riwayat berikut ini:

12255. Ahmad bin Yusuf meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Al
Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hajjaj menceritakan kepada kami dari Harun, dari Ibnu

Mas'ud, yarlg memb aca, 'g23'€$'u q{J5.i, ryiti ogit ;2
l_f?l ;7.t *goitu) di antara orang-orang yang telah
diberi Krtab sebelummu, dan orang-orang musyrik."2r7

Dalam hal ini ada penjelasan mengenai kebenaran takwil yang

kami menakwilkannya dalam hal itu.

Ahli qira'at berselisih pendapat mengenai bacaan itu.

Para atrli qira'at Hijq Bashrah, jan Kufatr, membacilyo,
i$t tuffil.1 dengan meng- tras r ah lata:in1 [ki t'6"rrgan makna,

. . ,',? 63,it'&>,j$t itt hW 1 y,!;ti i$,6U
eS)i 2t5Jt 

'Ui 
i<l;i ,y qCEJt tjfzl ;j_{t ,,Hai orans-orang yang

beriman janganlah kamu menjadikon mereka, yabti orangorang

2r'Ibnu Athiyah dalul Al l*tuhorb Al Wajiz (ZDOI).
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yang telah menjadikan agamamu bahan mainan dan ejekan dari

orang-orang yang telah diberi Htab sebelummu, dan dari orang-

orang lrafir sebagai pemimpin."

Ayat itu juga dibaca menurut -bacaan Ubay bin Ka'b,

geba-saiygana yans sampai kepada kami, '# b a$r ttitl ;;iit ,r2

iq)t tu&t'ct.
Mayoritas atrli Madinah dan Kufah membacan yu,iqsi {'Kr:

y"kry dengan ,fryb,dengan makna, ip ryIq 1 frui,i-$, #6,
,8)i :6tt ?<g ir q6.Jt r3fzi 6i,it',y g, ,)" &i r\i,i7r

yaitu dengan meng- 'athaf-kanlatazhjKJl kepada tytiJit ,J.r$t."t

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar mengenai itu

adalatr yang mengatakan bahwa kedua bacaan itu secara makna

diterima, dan keduanya shahih. Salah satu dari kedua bacaan tersebut

menjadi bacaan ahli qira'at, maka bacaan manapun yang digunakan,

itu benar semua, karena ayat itu melarang untuk menjadikan orang

kafir sebagai pemimpin dalam semua hal, dan melarang menjadikan

semua atau sebagian dari mereka (orang kafir) menjadi pemimpin. Hal

itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin (untuk dilakukan) oleh umat

Islam, bahwa Allah SWT telatr menyatakan haram menjadikan orang-

orang musyrik sebagai pemimpin bagi orang-orang mukmin. Juga

tidak diperbolehkan menjadikan mereka semua (orang kafir) sebagai

pemimpin. Pengharaman untuk semua orang kafir untuk menjadikan

mereka sebagai pemimpin, sekaligus menunjukkan tidak adanya

pengkhususan untuk membolehkan sebagian dari mereka untuk

diangkat menj adi pemimpin.

2r8 Dua atrli natrwu membacanya rrihri dengan kasrah, dan Ubay membacanya g-,
,l3r dengan tambatran huruf ;,-7, sedangkan yang lain membacanya dengan

nashab. Lihat Al Balv Al Muhith (41302) dan Al Muhmrir Al Wajb QD09).

lsl-
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Oleh karena itu, wajib mencari dalil untuk menunjukkan

bacaan yang paling benar dari dua bacaan tersebut. Dengan demikian,

kedua bacaan tersebut baik dengan kasrah maupun nashab, adalah

sama, sebagaimana alasan yang telatr disebutkan.

Firman-Ny", 'W3'i{ o$ffi "Do, bertalcy,alah kcpada

Allah jilra kamu betul-betul orang-orang yang beriman," maknanya

adalah, "Hai orang-orang beriman, takutlatr kepada Allah dan berhati-

hatilatr terhadap orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai

batran mainan dan ejekan dari kalangan orang-orang yang telah

diberikan kitab (ahlul kitab) dan orang-orang kafir, takutlatr kalian

kepada Allah untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin dan

penolong. Juga takutlatr kamu akan dosa-dosanya dalam melaktrkan

perbuatan tersebut, jika kamu melakukannya padahal sebelumnya

telatr datang larangan untuk melakukannya, jika kamu benar-benar

beriman kepada Allatr dan meyakini ancaman-Nya terhadap orang

yang berbuat maksiat kepada-Nya."

ooo

@ sjf- s i3 -{;\6y' q, $,6iiii liti J; p;fiig
"Dart apabilal<firuu nsnyeru (rnuela) urfiik (rnffigqialsn)

senrbalry ang, nsela mmi adil<mvry a buah ej el<an ilart
pemwhart. Yat g demikian itu adalahl<mena mqel,a

benar.benm l<aunJ yfrrg dnak flutu munpugmal<ar. al(nL."

(Qr. Al Maa'idah [5]: 58)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, ..Ketika

muadzin mengumandangkan adzan unttrk melakukan shalat, orang-
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orang kafir 
-Yatrudi, 

Nasrani, dan Musyrik- mencemooh

panggilanmu dan menjadikannya sebagai mainan."

'$fi- i ,'; 4\ 6yi "Yang demikian itu adatah karena

merelra benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. "

Firman-Ny4 U.S menunjukkan perbuatan yang mereka

lakukan, yakni orang-orang yang mengejek dan menjadikan

permainan terhadap panggilan shalat, padatral mereka telah berbuat

bodoh terhadap tuhan mereka. Mereka orang-orang yang tidak

menggunakan akal untuk menjawab panggilan shalat tersebut, dan

bukan menjadi hak mereka untuk mengejek serta mempermainkan

panggilan satralat tersebut. Jika mereka mencegah orang yang hendak

melakukan shalat, maka mereka akan mendapat siksa dari Allah.

Riwayat dari As-Suddi telah menyebutkan takwil itu:

12256. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, E;$,6,j{ii';ni $Pj€6$ "Dan apabita

lramu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang,

mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan." Ada

seorang Nasrani di Madinah yar]g ketika mendengar muadzin

mengucapkan, &t dpi l:Jl;) i,i 3+5i "Alat bersaksi battwa

Muahmmad iti adalah utusan Allah" ia (orang Nasrani)

berkata, "Terbakarlatr pembohong!" Kemudian ketika malam

tiba dan ia (orang Nasrani) serta keluarganya tidur, api

membakar mereka sekeluarga" hingga musnah kejelekan
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yang ada (pada keluarga tersebut). Api telah menghanguskan

rumah dan keluarganya.2 I 9

ooo

Ey,:l-c, $r,,$c'6 *yfi'"r:ry $ S,'i;g- :f

"Katakiertrlahr'Hori ahli kitab, apal<nh lranw neflwdsrrs
krrmi salah, lwrya lantaran l<fini bqhnan lnpada Allah,

lnpada afua ymrg diamuil<m lnprdo l<nln,li dm l<epada apa
ymry diamurl<an sebehurmya, sedongl<ebanyakan di antara

l<anru benarbenm orcmg. or cmg y orttg fasik?.

(Qs. Al Maa'idah [5]: 59)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan kepada Nabi-Nya

SAW, "Hai Muhammad, katakan kepada ahli kitab dari kalangan

orang-orang Yahudi dan Nasrani, 'Hd ahli kitab, mengapa kamu

membenci apa yang ada pada kami, lalu kamu mencemooh agama

kami, seperti ketika karni dipanggil unhrk melakukan shalat, kamu

mencemooh dan mempennainkan panggilan tersebut'?"

$\ Ci o1ti1 "hanyo lantaran kami beriman kepada Allah'
maksudnya adalah, "Hanya karena kami beriman dan yakin kepada

Allah serta mengesakan-Ny4 dan (iman) kepada kitab yang telah

"' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411163,1 164) serta As-suyuthi dalam Ad-Dwr Al
Mantsur (3/107), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan
Abu Syaikh. Lihat juga Al Qurthubi dalam tafsir (6D33).

'bil*'3Sti\fiu
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diturunkan Allah kepada karni, serta (iman) kepada kitab-kitab yang

diturunkan kepada Nabi Allatr sebelum kitab kami.'

S349ii1t1j "srarng kcbanyakan di antara lcamu benar-

benar orang-orang yangfasik"" maksudnya adalah, "Kebanyakan dari

kamu telah mengingkari perintatr Allah dan tidak menaatiny4 battkan

mendustainya."

Ayat ini turun dengan sebab suatu kaum dari golongan Yahudi.

Sebagaimana riwayat berikut ini,

12257. Hannad bin As-Sari menceirtakan kepada kami, ia berkata:

Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Abu Muhammad 
-maula 

Zaid bin Tsabit-
menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Jubair atau

Ikrimatr menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Salah satu kelompok orang Yatrudi {i antara mereka

adalatr Abu Yasir bin Akhthab, Rafi bin Abu Rafi, 'Azax,

Zatd dan Khalid, Azar bin Abi A?:rr, dan Asyia'-
mendatangi Rasulullatr SAW dan bertanya mengenai orang

yang beriman kepada-Nya dan rasul-rasul-Nya? Nabi

meqiawab, "Berimanlah kepada Allah dan bitab yang

diturunkan kepado kami, serta kitab-kitab yang diturunkan

kepado lbrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan lainnya. Juga

apa yang diberikan kepada Musa don Isa, serta diberikan

kepada para nabi. Kami tidak membedakan antara safii

dengan lainnya, dan hanya kcpada-Nya kami berserah diri."
Ketika disebut nama Isa, mereka mengingkari kenabiannya

dan berkata, "Kami tidak beriman kepada (Isa bin
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M*yro)"o dan kami tidak beriman kepada orang yang

mengimaninya.l' Allatr lalu menurunkan ayat kepada mereka,

c'JjW $yiitui 5\t(, rt-*y g -rrary,S,;$t 
J"v- S

'b:r4 '!Kl 'o1; 'S "Katakanlah, 'Hai ahli kitab, apakah

lramu memandang kami salah, hanya lantaran kami beriman

lrepada Allah, kcpada aPa yang diturunknn kepada ltami dan

kepado apa yang drturunkan sebelumrtya, sedang

kcbanyakan di antara kamu benor'benar orong'orang yang

fasik'z'azr Yang di-'athaf-k'atkepada bf aaam firman-Ny4

$u, Cf. rt 4y karena makna kalimat tersebut adalah,

"Bagaimana kalian bisa mengatakan batrwa kalian termasuk

orang yang beriman kepada Allah, padahal kalian

fasik?" 
ooo

* 4dr'Kt,fr 5";i't,ti; q' i- h # i; S
G'i,:;i k3 "i, "rii" i,;,fri'5, i)ffit',;fi 'r* fu:. o

@.1#i);1
"Katalqmilah,'Apal<ah&;;rnAllruberitarlrolr.l<epadamu

tentang or (mg- or (mg y clr.g lebih bwak p etnb alasanny a dmi
(orarrg-orarrg tasik) itl.l di sisi Allah, yaitu orcmg.or(mg yang

dikuatki dorr dhrurl<ai y'.jllah, di antora mqela (adn) yolttg

diiadillrlrrl<sa ilonbabi dsr. (orang yorng) nerlyarrtbah

Tarrbatran dariSirah Ibru Hisyan.
Ibnu Hisyam dalam ls-Srialr A*NabawUah (3/l 06).

xto

xu
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tlwgflwt Mqela iat lebih hmk tentpafiryr dnrr lebih

tsrsesot dari ialan Yarug lurils."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 60)

Talrwil firman Allah: ;:i ;7, *t;t Af' *k8ry1 S S
!i($t',;;$'rotrt XC $:tX (Katohanlah, "Apahah ahan

ahu beritakan hepadamu tentang orangarong yang lebih buruk

pembalasannya dari [orang-orang fasrv itu di sisi Allah, yaitu

orang-orang yang dikutuhi dan dimurkai Allah, di antara mereka

[adal yang dijadikan kera dan babi)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang

yang menjadikan agamamu mainan dan bahan cemoohan, yakni

orang-orang yang telatr diberikan kitab sebelummu dan orang-orang

Kafir, 'Bagaimana aku memberitahukan kepadamu hai ahli kitab

dengan kejelekan ganjalan yang kalian lakukan kepada kami, orang

yang beriman kepada Allah dan kitab Allah yang diturunkan kepada

kami, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelum kitab kami'?"

Demikian pendapat kami mengenai ayat itu, sebagaimana

dikemukakan oleh atrli takwil.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12258. Mutrammad bin Al Husain menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada

karni dari As-Suddi, tentang ayat, i A &*, S S
il 't + 'tfi 6,i, *Katakanlah, 'Apakah akan aht
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beritakan kcpadamu tentang orang'orang yang lebih

btruk pembalasannya dari (orong-orang fasik) itu di

sisi Allah," bahwa maksudnya adalatr pembalasan dari

Allah.222

12259. Ygnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid brkata
mengenai firman-Ny 4 ii 't4 'ij,: opt a, h # il 3
"Katakanlah, 'Apaknh alcan aht beritakan kcpadamu tentang

orang-orang yang lebih buruk pembalasanrVa /a1i (orang'

orang fasik) itu di sisi Allah," ia berkata, -t;.itt artinya

ganjaran, baik untuk perbuatan baik maupun perbuatan

buruk. Dalam hal ini, ganjaran untuk perbuatan buruk'223

Lafazh gr aaum firman-Ny a, 'iti rt ; "orang-orang yang

difutuki oteh Allah,,' menjadi lhafdh yang kembali kepada firman-

Nya, i!'i ih "Lebih buruk pembalasannya."

Jadi, takwil kalimatnya jika dalam posisi itu adalatr,

*Katakanlah, 'Apakatr akan aku beritakan kepadamu tentang orang-

orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di

sisi Allah bersama orang yang telah dilaknat oleh Allatr'?"

Seandainya dikatakan, "Kata itu dalam posisi nashab yang

tidak ada yang merusaknya, dengan makna, 'Katakanlatr apakatr aku

akan mengabarkan kepadamu orang yang telah dilaknat oleh Allah'.

Yakni menjadikan'5#i, terhadap lafazh rt y*rgterjadi padanya."

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (41116/.).

Karni tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami'
TXt

xt3
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Makna firman-Nya, titi 'rA ;i "Orang-orang yang dihttuki
oleh Allah," adalah, 'oOrang yang dijauhkan dari ratrmat Allah dan

mendapat murka-Nya."

i-l1l:V',:S';eJtt"ot antara mereka (ada) yang dijadikan
lrera'dan babir" maksudnya adalatr murka yang diberikan kepadanya

dengan merubatr bentuk mereka menjadi kera dan babi, yang

menjadikan mereka hina dan tertimpa bencana di dunia. Penyebab

dirubatrnya sebagian orang menjadi kera -oleh Allah- telah
disebutkan sebagian penjelasannya di dalam kitab kami ini
sebelumnya, dan insya Allatl akan kami sebutkan kembali sisanya

pada pembatrasan yang lain.22a Sedangkan yang menyebabkan

dirubahnya sebagian orang menjadi babi adalatr sesuai riwayat
berikut:

12260. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamatr bin Al Fadhl menceritakan kepada kami dari Ibnu
Ishaq, dari Amr ibnu Katsir bin Aflatr 

-maula 
Abu Aynrb

Al Anshari-, ia berkata: Diceritakan tentang perubatran

bentuk seorang perempuan dari desa yang terdapat di bani

Isra'il menjadi babi. Perempuan itu bersama salah seorang

penguasa bani Isra'il. Orang-orang bani Isra'il sepakat untuk
berbuat kerusakan. Selain bahwa peremprum tersebut

menjadi orang terakhir yang menrsak Islam. pada awalnya ia
mengajak orzmg-orang untuk memeluk agama Allah, Ketika
orang-orang telah berkumpul untuk mengikuti keputusannya,

perempuan tersebut berkata, "sesungguhnya ia tidak
menunjukkanmu untuk bersungguh-sungguh memeluk

* Lrhattafsir surah Al Baqaratr ayat 65, yang telah dijelaskan dan surah Al A'raaf
ayat 166, yang akan dijelaskan kemudian.



TdsirAl/l,:Ilrrbori

agzrma Allah dan mengundang kaummu untuk

mempercayuioyq maka keluarlatr kalian (dari agama Islam).

Sesungguhnya aku (perempuan tersebut) orang yang telatr

keluar (dari agama Islam)!" Perempuan tersebut lalu keluar

(dari agama Islam), dan penguasa bani Isra'il mengikutinya.

Setelatr itu semua sahabat perempuan itu memerangrnyq dan

ia melarikan diri.

Ada yang berkata, "(Perempuan) itu mengajak orang-orang

untuk memeluk agama Allah. Setelatr orang-orang

berkumpul, perempuan tersebut justnr mengajak untuk

keluar meninggalkan agdma Allah, maka mereka semua

termasuk perempuan itu, keluar (dari agama Allah)' sehingga

mereka dimusuhi, dan mereka pun melarikan diri."

Ada juga yang berkata, "Kemudian (perempuan) itu

mengajak ormg-orang untuk memeluk agama Allah. Setelatt

semua berkumpul, seorang laki-laki menghampirinya dan

membisikkan sesuatu, lalu perempuan itu memerintahkan

orang-orang untuk keluar (meninggalkan agama Allah).

Setelah itu, semua orang, termasuk perempuan itu, keluar

(meninggalkan agama Allah), maka semuanya dimusuhi dan

melarikan diri.

Kemudian ketika perempuan itu kembali, ia menyatakan

telah menyesal. Ia berkat4 'Matra Suci Allah, seandainya

ada pemimpin dan penolong bagi agama ini, maka sungguh

nyata ftebenaran) agama ini!' Perempuan tersebut lalu

menangis tersedu-sedu. Seluruh penduduk desa pun ikut

menangisinya. Allah lalu merubah bentuk mereka pada

malam itu juga menjadi babi. Peremptran itu lalu berkata -
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ketika semua itu terjadi dan menyaksikan apa yang

dilihafiryr, 'Suatu hari nanti kamu akan tatru batrwa Allah

Matra Kuasa atas agama-Nya dan perintah (yang ada dalam)

agama-Nya'. 'Peristiwa itu terjadi ketika Allah merubah

bentuk bani Isra'il menjadi babi, kecuali si wanita

tersebut."25

12261. Muhammad bin Amr menceritakan kepada karf, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, mengenai firman-Ny u 't-2({(t ',;i"&. ff.2 "Di

antara merelra (ada) yang dijadikan kera dan babi," ia

berkata, "Orang-orang Yahudi yang dirubatr bentuknya."226

12262. Al Mutsarma menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.

Talcwil firman Altah: ;;1 ;;'iA;g<:"fi Jrii"SA)Ai'rg,

+3i 
uDan 

[orang yangl menyembah thaghut?" Mereka itu lebih

baruk tempatnyo dan lebih tersesat dariialan yang lurus-"

Abu Ja'far berkata: Para ahli qira'at berselisih pendapat

mengenai bacaan ay at itrt.227

226

227

As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (3/l l0), dan ia tidak menisbatkannya

kecuali kepada Ibnu Jarir.
Mujatrid dalam tafsir (hal. 312).

Hamzah membaca (crrgr-i.lr aii) dengan dhammah huruf Da' (r-3) dan kasrah

huruf ta' (c,*rUD. Sedangkan yang lain dengan fathah pada huruf Da' serta me-

nashab huruf ,a'. LfiratAt-Taisir Al Qiraat As-.Sa6'(hal. 83) dan Al Wafi dalam

Syarh AsySyathibiyah (hal. 208).
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Para atrli qira'at !2n Hijaz, Syam, Bashrah, dan sebagian

Kufah, membacanya e jbl&)t *5, yaitu merubah mereka menjadi

kera dan babi. Juga terhadap orang yang menyembatr thaghut. Dengan

makn4 orang yang .menyembatr .t46. Menjadikan '{c ss6agn 7'i1
madhi dard shittat al mudhmar, dar. me-naslnb-lru, €r*thlt dengan

adanya ltii itu.

Mayoritas ahli qira'at Kufatr membacanya criiti.lr '{t,
dengan memberi harakat fothah pada huruf 'ain dan dhammah gada

huruf ba dari lafazh '&, M menjadikan khafdh kata cryitJalt

lantaran di-idhafah-kannya lataz/r- ',tif padarrya. Hal ini sinonim

dengan latazh o sOiSt ?:bi.
12263. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurratrman bin

Abu Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hamzah menceritakan kepadaku daxi Al A'mfy,, dari Yahya

bin Watsab, ia berkata, tentang ayat, €rJitleJl '&5 i^
berkata, "il;?.-

Abduratrman berkata, "Demikian

membacanya."2'8

12264. Ibnu Waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepadaku,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, batrwa ia membacanya dengan demikian.22e

Al Farra' berkata, "Jika ada yang membaca batrasa seperti,
)b ) )P dan W : j.'ri, maka hanya Allah yang tahu

ir"kaud'ny"." '

22E LihatAl Muharrir Al Wajiz (zl2ll),Ibnu Hayyan dalam Bahr At Muhith (4/307,
308), dan Tafsir Al Qurthubi (6/235).o' Ibid.

itu Hamzatt
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Ada yang membaca, cig$! 'fbt. Riwayat yang

menyebutkan ini adalatr dari Al A'masy. Orang yang membacanya

seperti itu hendak memandangnya sebagai bentuk plural (amak) dari

lafazh .till. tapi ada juga yang mengatakan batrwa bentuk jamak dari

'rijr'aaaan {3,61,, bentuk jamak dari {i a661"1, {i, seperti lafaztr

3ttu"i.
Disebutkan oleh Abu Ja'far bahwa ada qari' yang

membacanya'c, liiSt abi.
12265. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunahman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far An-Nahwi

membacany "'oVW *ij, seperti kita mengatakan , 'qt

l'{u''o
Abu Ja'far berkata: Bacaan demikian tidak memiliki makna,

karena Allah SWT mengawali pemberitaannya dengan mencela kaum-

kaum, dan diantara yang dicela-Nya adalah penyembahan terhadap

thaghut. Adapun pemberitaan bahwa thaghut itu telatr disembatr, ini

bukanlah khabar pertama (sebagai pembuka) yang dikandung ayat ini,

dan bukan sebagai penutup. Dengan demikian ia memiliki sisi

pemberitaannya ,sgndiri. Disebutkan bahwa Buraidah Al Aslami

membacany a 9 SbtUt *.Oi.

12266. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunahman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaikh Bashri

menceritakan kepada kami batrwa Buraidatr membacanya

seperti itu.al

230 Abu Ha1ryan dalam Al Bahr Al Muhith (4t307).
21t Abu Halyan dalamAl Bab Al Muhith(4/3oS).
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Seandainya dibaca *7W '*.bj dengai kasrah, maka dalam

bahasa Arab benar. Jika sekarang tidak diperbolehkan membacanya,

maka itu jika terdapat hujjah dari qira'at yang menyalabkannya.

Dip,erbolehkannya dalam bahasa Arab yang dikehendaki adalah 6&t
.rptJalt, kemudian ta' marbuthahdari lafazh i1i ainitangkan karena

ia berkedudukan sebagai idhafah.

Abu Ja'far berkata: Ada dua bentuk bacaan terhadag lafazh

'>ViSt 
'$9, yakni dengan me-naslub-kan lafaztr Cfd.tr a*

mengamalkan lafazh # ai dalamnya Bentuk 'ti, merupal<an fi'l
madhi dari lafazh 65ti1lt.

Yans lain msm6aca denqan piist '&i, 
".p"! $i a*,

meng-lrasrah (khofdh) lafazh 9 y'l/rJ,t lantaran idhafah'$ padanya.

Jika semua ahli qira'at membaca dengan kedua bacaan ini dan tidak

dengan selain keduanya dari berbagai macam carabaca dalam batrasa

Arab, maka bacaan yang paling tepat adalatr d;tbl&dl 'dbj dengal

makn4 "Dan menjadikan mereka kera dan babi, serta dari orang yang

menyembatr thaghut." Karena hd itu telatr disebutkan dalam qira'at

Ubay bin Ka'b dan Ibnu Mas'ud, "Di antara mereka (ada) yang

dijadikan kera dan babi, serta (orang yang) menyembah thaghut.

Hal ini juga menjadi bukti yang jelas atas kebenaran makna

yang telah kami :eypaikan dengan maksud'dltblJrJl * Ui dan me-

nashab-kat c;.tb1&.Jl lebih utama dalam bacaan karena berarti

mengamalkan 
-lp, 

sedangkan bacaan yang lain tidak memenuhi

kriteria yang tepat dalam batrasa Arab dan penggunaannya tidak

dikenal. Kalangan Ahli batrasa Arab tidak mengamalkan ar aan g.ilt
yang keduanya merupakan mudhmar bersama b a^ cl ketika telatr

cukup dengan salatr satu dui'U atau cl, dan mereka mencela
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penggunaan kalimat dengan pola semacam ini, batrkan sebagian dari

mereka melarangnya.

Jika qira'at yang digunakan adalah menurut kami,

sebagaimana telah kami sebutkan, maka takwil ayat itu adalah,

"Katakanlatr, 'Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-

orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di

sisi Allah, yakni orang yang dilaknat-Nya dan orang yang dimurkai-

Nya, serta menjadikan mereka kera dan babi, serta orang-orang yang

menyembatr thaghut.

Kami telatr menjelaskan makna thaghut sebelumnya secara

lengkap dengan riwayat-riwayat dan yang lain, dan kami tidak akan

mengulanginya dalam pembatrasan ini.232

Firman-Ny a, +*jsi $fi ,i|irl;kt\ $il"urret@ itu tebih

buruk tempatnyd dan lebih tersesat dari jalan yang lurus." Makna

lafazh '*Sti adalatr orang-orang yang telah disebutkan Allah

sebelumnya, yaitu orang-orang yang telatr jelas ciri-ciri mereka.

Kemudian dijelaskan bahwa orang yang telah dilaknat dan

dimurkai oleh Allatr, dan menjadikan mereka kera dan babi, serta

orang yang menyembatr thaghut. Setiap ciri tersebut merupakan sifat

orang Yahudi bani Isra'il."

Allah berfi.rman, "Orang-orang dengan ciri-ciri tersebut

memiliki tempat yang sangat buruk di dunia dan akhirat, serta di

hadapan Allah dan di hadapan orang-orang yang membencimu hai

orang-orang Yatrudi, yakni orang-orang yang beriman kepada Allatl,

beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka dari sisi Allah,

Lihat tafsir swah Al Baqarah ayat256 dan An-Nisaa' ayat 51, 60, serta 76.
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dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi

sebelumnya."

+3i if &3.1; "Dan lebih tersesat dariialanyang lurus,"

Allah swT menyatakan, "Dan kamu bersama (orang-orang yang

tersesat) hai orang Yahudi, sangat melenceng dari jalan yang lurus,

dan menyimpang dari jalan orang-orang yang mendapat petunjuk."

Abu Ja'far berkata: Ini bagian dari yang keliru bacaannya,

ayat itu menyatakan bahwa Allah SWT bermaksud sebagai khabar

yang memberitahukan mengenai orang Yahudi, yang sifat mereka

telatr disebutkan dalam ayat-ayat sebelum ini, dengan buruknya

perilaku mereka, akhlak yang tercela dan memperbolehkan sesuatu

yang diharamkan, serta banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan

oleh mereka. Hingga kemudian Allah merubatr bentuk mereka. Ada

yang menjadi kera, dan ada yang menjadi babi'

Semua itu sebagai ayat dari Allah yang dltujukan kepada

mereka (orang Yatrudi), sebagaimana telah ditunjukkan, dan menjadi

keliru bagi mereka dengan apa yarlg mereka ketatrui maknanya dari

kalimat tersebut dengan sebaik-baik pengetahuan. Juga

memberitatrukan kepada Nabi SAW mengenai perilaku yang terbaik'

Allah berfirman kepada beliau, "Katakanlah kepada mereka watrai

Muhammad, 'Apakah orang-orang yang beriman kepada Allah dan

kitab-kitab-Nya yang mereka caci-maki itu lebih baik dan lebih utama,

ataukah orang-orang yang telah Allatr laknat?'

ooo

Q'xt x;s i{i:. ;'i'it ;xr!Ji" -6i &r; $(,'3i1; tifi

@s;-*r;g

,61
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"Ddrr apabilf, or(mg-orarJg (Yahu.di cfiau rnraunafik) danrry
l<ep adarw, ms el<a b er:l<atar' Kafi.i talah b qhnan', p adahf,l

nrrz.el,a datang lnpada lr;;rtrw ilengan lceliolfir anny o dmt

mqela Peryt (daripada l<anw) dmgan l<elafirannya (Pula) ;
ilan y'.J;lah lebih murgetalwi apa yor.g nwelr.a,

serburryil<f,rr,u

(Qs. Al lt{aa'idah [5]: 61)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrnan, "Watlai orang-

orang beriman, jika orang-orang munafft dari golongan Yahudi

datang kepada kalian dan mengatakan, 'Kami beriman', yakni: Kami

membenarkan apa yang datang kepada Nabimu, Muhammad SAW,

dan karni mengikuti agamanya', padahal mereka masih tetap kafir dan

sesat, mereka datang kepada kalian dengan kekafiran yang mereka

sembunyikan di hati mereka. Dan mereka telah berdusta dengan lisan

mereka ketika mereka mengatakan "beriman" kepadamu.
a laa aa

4!1;; i "Dan mereka pergi (daripado lamu) dengan

lrckaJirannya (pula)." Allah menyatakan, "Mereka pergi dengan

kekafuan dari hadaparurru, sebagaimana ia masuk ke hadapanmu

(dengan kekafiran), dan mereka tidak akan berubah dengan

kedatangan mereka kepadamu dengan kekafiran dan kesesatan

mereka. Mereka menyangka bahwa perbuatan mereka tidak diketahui

oleh Allatr. Mereka telah berbuat bodoh kepada Allah.

$K t'( q )Li ':;6 "Dan Allah lebih mengetahui apa yang

merelra sembunyikan ,' Allah menyatakan, "Allah lebih mengetahui

dengan apa yang karnu katakan dengan lisanmu" 'I(ami beriman

kepada Allah dan Muhammad, dan kami membenarkan apa yang



datang bersamanya'. Mereka telah

kakafirannya."B3

fafitlrda,:Ifui

menyembunyikan

Pendapat kami mengenai ayat itu sesuai dengan yang

dikatakan oleh para ahli talcwil. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

12267. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bercerita kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang finnan-Nyu, !il| ti6
g(66 "Dan apabila orang-orang (Yahudi atau munafik)

datang kepadamu, merelu mengatakan, 'Kami telah

beriman... '. " bahwa maksudnya adalah orang-orang dari

golongan Yahudi, mereka masuk ke hadapan Nabi SAW dan

mengabarkan kepadanya bahwa mereka beriman dan

menerima apa yang datang bersamanya. Padahal, mereka

tetap dengan kesesatan serta kekufuran mereka, dan mereka

masuk dengan itu (kesesatan dan kekafiran) serta keluar

dengannya dari hadapan Nabi SAW'234

12268. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepadaku, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, -e;1;' i'{t FtUWi' ii 9fi16 t{;:V titi
"Dan apabila orang-orang (Yahudi atau munafik) datang

kcpadamu, mereka mengatalran, 'Kami telah beriman',

padahat mereka datang lcepada kamu dengan kekafirannya

2!? Lihat makra firrran-Nya i,y'3i aatam tafsir suratr Al Baqaratr ayat72.
231 Ibnu Abi Hatim dalanr tafsir (4/1165) serta As-stryuthi dalam Ad-Dun Al

Motsw (l10, I I l), dan ia mcnisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Mrm&ir, scrta Ibnu Abi Hatim'
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dan mereka pergi (daripada kamu) dengan kckafirannya

(pula)," ia berkata "Mereka adalah orang-orang munafik

dari golongan Yahudi. Mereka masuk dengan kekafirannya

dan keluar dengan kekafirannya pula."235

12269. Mtrhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrrya dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, -+ 1;.; i'{t FUW1 i;t 
g(.'$(rl'5iri$ "Dan

apabila orang-orang (Yahudi atau munafik) datang

lrepadamu, mereka mengatakan, 'Kami telah beriman',

padalul mereka datang kcpada lcamu dengan kckafirannya

dan mereka pergi (daripada kamu) dengan kekafirannya

(pula))' Sesrurgguturya mereka masuk dan mengatakan

mengenai kebenaran, padatral hati mereka menyembunyikan

kekafiran. Mereka masuk dengan kekafiran dan keluar

dengan kekafiran pula."236

12270. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Watrab mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Zaid

berkata, mengenai firman-Ny a, \ifi' ii g( 
$G, 

/5;S; ti|
4!i;:;'i'ij FU"Dan apabila orang-orang (Yahudi atau

munafik) datang kcpadamu, mereka mengatakan, 'Kami

telah beriman', padahal mereka datang kcpada kamu

dengan kekafiramya dan mereka pergt (daripada knmu)

As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/l I l), ia tidak menisbatkannya

kecuali kepada Ibnu Jarir. Ibnu Jauzi menyebutkannya dalarn Zad Al Masir

Qtseo).
Ibnu Abi Hatim dalanr tafsir (411165) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dwr Al
Mantsur (3/l I l), yang berasal dari Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim.
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dengan kekafirannya (wla).-'ht; ;SS ;; &oji"G JYt
'{te :;}n YtiKV )61 '^;; t},;t; O-r'i Xt Ji a{\
i'segolongan (latn) dari ahli Htab berkata (lrepada

sesamanya),,Perlihatlcanlah (seolah-olah) kamu beriman

kepada apa yang diturunkan kcpada orang-orang beriman

(sahabat'salwbat Rasul) pado permulaan siang dan

ingkarilah ia pada akhirrrya, supnya mereka (orang-orang

mulonin) kembati (kcpada kckafran) '' " (Qs' Aali 'Imraan

l3l: 72). Kemudian ahli kitab itu kembali kepada kekafiran

dan syetan-syetan merek4 mereka kemabali menjadi kafir,

yakni orang-orang ahli kitab dari golongan Yatrudi'237

12271. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami,ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, dari Ibnu Juraij, dari Abdullatr bin Katsir, tentang

ayat, .;e1;; i '{t FUW| r; "Padahal mereka datang

trcpada lcamu dengan kckafirannya dan mereka pergi

(doripada kamu) dengan kelafiranrrya (pula)," maksudnya

adalah, "Mereka adalatr orang yang ada di hadapanmu'"23E

ooo

c, fi,i"aAi 44:^ -5 t)iii6 ;'ij O5;# & 6,;;;
@lfi 1l'(

"Ddn l<anyu al<rlrr melilwt l<ebanyal<art dmi mqela (otans'

orang Y afudi) bosegua membuat ilosa, penrrustthan dmt

fui y aflg hmorn. Sesunggzhny o ummt hmtk aP o y aw

Lrhat Tofsir Al Swiltubi $237).
Ibid.

237
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nff eko talah kajal<mt iai,''
(Qs. Al Maa'idah l5lz 62l

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi
Muhammad SAW, "Kamu akan melihat hai Mtrhammad kebanyakan

dari orang-orang Yatrudi, orang-orang yang telatr Aku ceritakan
kepadamu yang berasal dari bani Isra'il."

9ii{5 },*j giti# "Kebanyakan dari mereka (orang-orang

Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan." Allah menyatakan,

"Mereka bersegera dalam berbuat dosa."

Dikatakan, "Dosa yang dimaksud di sini adalah kafir."

12272. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
mengenai firman-Nya, i)ir:i6 ;*j g1i#'&6{j;
"Dan kamu akan melihat kcbanyakan dari mereka (orang-

orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhon,,, ia
berkata, "Lafa^ t') l "dosa" berarti ;i(l t "16s1afiran,,.23e

12273. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-
Nya, giii'ri ;ii A 5;# '&fi$ 6j; ,,Dan tramu aan
melihat lcebanyakan dari merelra (orang-orang Yahudi)

bersegera membuat dosa, permusuhan," batrwa ayat ini

aD Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1166) dan Ib,nu Jauzi dalun zad Ar Masir
Qt3et).
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berkenaan dengan hulQm orang-orang Yatrudi yang ada

dihadapanmu.2ao

12274. Yunus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid betkata

mengenai firman-Nya, giili6 i,*i A ';ti# "Mereka

(orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa'

permusuhan,,, ia berkata, "Mereka adalatr orang Yatrudi."

<r:)-lJi'#-{ I (E 5ff 13A1 3i " se sungguhnva amat

buruk apa yang mereka telah kcrjakan itu' Mengapa orang-

orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang

mereka...:' hingga firman-Ny4 i;iA 6( C J$
,,sesungguhnya amat buruk apa yang tellh merelca keriakan

itu." Ia berkata, "Lafah O.1l[i'ii aan Ot'bi- sama saja'

Lafazhini diungkapkan ketika seseorang enggan melakukan

sesuatu atau malahenggan meninggalkan suatu perbuatan.2a 
I

Abu Ja'far berkata: Riwayat yang karli sampaikan dari As-

Suddi, jika riwayat itu tidak ditolak dan bisa diterima, maka riwayat

tersebut merupakan takwil yang paling utama dari kalimat tersebut,

yakni suatu kaum yang sifat mereka adalah bersegera untuk

melakukan maksiat kepada Allah dan menjauhkan diri dari perintah

Allah. Di antara sifat mereka adalah bersegera melakukan dosa dan

permusuhan, tanpa mengkhususkan bentuk dosa yang dilakukannya.

Adapun 9r-tliir (permusuhan), maka ia mendapatkan hukum

yang telah ditetapkan Allah kepada mereka yang melakukannya.

Talauil mengenai hal itu adalatr, "Orang Yahudi adalatr mereka yang

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411166).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1166) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (3/l I l), yang berasal dari Ibnu Abi Hatim serta Ibnu Jarir. Lihat juga

Tafsir Al Surtlnbi GB7)'

240
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sifatrya disebutkan dalam ayat-ayat ini, sebagaimana dinyatakan oleh

Alah SWT. Mayoritas dari mereka berbuat maksiat kepada Allatr dan

menyepelekan perintatr-Nya. Mereka memutarbalikkan hukum-hukum

yang telah ditetapkan dengan menghalalkan apa yang diharamkan

kepa{a mereka ketika memakan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan,

seperti suap yang mereka terima. Mereka menyepelekan hukum Allah
mengenai itu (suap).

Allah SWT berfirman, 'ofiijft ,i-il "srrrnggrhnya amat

buruk apa yang mereka telah kcrjakan itz." Maksudnya adalatr,
*Allah bersumpah mengenai keburukan perbuatan yang dilakukan

oleh orang Yahudi yang selalu bersegera melakukan dosa,

permusuhan, dan memakan hal yang dihararnkan."

ooo

"e;ei igg -;{'$ &'.,c{iit c*lt i#_{ I
@s;;_9tu:,q

"MengaDdorcmg.or(mgalimnselarpendeta.pendetf,
mqela dnak nrelarung msela mengucaQl<m per:l<ataon

bohong dan menwl<m yangharam? Senrngguhnya cnrcfi
bwak ayo ymtg tclah nrrr:el<akarjal<mt ial."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 63)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfinnarL "Mengapa tidak
dicegah orang-orang yang bersegera melakukan dosa, permusuhan,

dan memakan suap yang dilaktrkan orang Yatrudi dari golongan bani
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Isra'il oleh para pendeta mereka, padatral mereka (pendeta) adalatt

pemimpinnya?"

orang-orang alim mereka ';{ ';;' & "Mengucapkan

perlrataan bohong," dan tercela. Demikian itu mereka berhukum

bukan dengan hukum Allah yang telalt terhrlis dalam kitab mereka,

tetapi mereka berkata" "Ini merupakan hukum Allah, dan ini adalatr

dari kitab-kitab-Nya Al l ah S WT berfi rm ar., 6 $i'o;3k'U-;D'J3J
q J 3:;:5,-5'6.*.,1;4). ii .+ e($Sjf i afi,
Si-*-E & J:5 e-$ g;S "Maka kecetatraan vang'besartah

bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan merelca

sendiri, lalu dikatakannya. 'Ini dari Allah', (dengan maksud) untuk

memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Mafta

lrecelalraan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh

tangan mereko sendiri, dan kecelalaan besarlah bagi mereka, akibat

dari apa yang mereka kerjakan." (Qs. Al Baqaratr [2]:79).

Finrran-Nya, €.Ai 41; "Dan memakan yang haram,"

maksudnya adalatr srurp yang mereka terima tidak berdasarkan hukum

yang terdapat dalam kitabullatr. Sebelumnya kami telah menjelaskan

makna ':+:tl: u*.Qt dan i:.,lJl dengan berbagai pendukungnya

dan kami tidak akan mengulanginya lagi dalam pembahasan ini.242

Firman-Nya, 'b;;'-$(6 . '-4 "sesungguhnya amat buruk

apa yang telah mereka kcrjalmn itu," merupakan sumpah Allah. Allatl

SWT berfirman, *Aku bersumpatr, sungguh amat buruk perbuatan

yang dilakukan oleh pendeta dan orang-orang alim mereka dengan

242 Lihat makna lafazh'olt,]r' dalam tafsir suratr Aali 'Imraan ayat79, Al Maa'idah

ayat 44. Lihat makna lafaztr jtr0r dalam tafsir suratr Aali 'Imraan ayat 79 dan Al

Maa'idatr ayat 44. Lihat malsn lafazh(>iJr dalam tafsir suratr Al Maa'idatr

ayat42.
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tidak melarang mereka yang bersegera dalam melakukan dosa,

permusuhan, dan memakan suap."

Seorang ulama berkata, "Tidak ada dalam Al Qur'an yang

lebih buruk dari ayat ini, dan tidak ada yang lebih menakutkan dari

ayat ini."

12275. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: AMullah bin Daud menceritakan kepada kami, ia

berkata: Salarnatr bin Nubaith menceritakan kepadaku dari

Adh-Dhahhak bin Muzahim, mengenai firman-Ny 4 {5
';'{';}' & 

"|{iciit 
3#St'#- " Mengapa or ans-orans

alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang

merelco mengucapkan perkataan bohong," ia berkata,

"Menurutku tidak ada dalam Al Qur'an ayat yang lebih

menakutkan dari ayat mengenai larangan ini."243

12276. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Athiyatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais

menceritakan kepada kami dari Al Ala' bin Al Musayyab,

dari Khalid bin Dinar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak

ada dalam Al Qur'an "pemburukan" yang melebihi ayat ini,

,>;,1t €ti fy.d.p f :V\tj i:'*:!St p(I !i
O!:;;- titi 6 I 'Mengapa orang-orang alim mereka,

pendeta-pendeta mereka tidak melarang rnereka

mengucapkan perkataan bohong dan memakanyang haram?

2t3 Ibnu Al Mubaralc dalarn Az-Zuhd (lll9) dan As-suyuthi dalan Ad-Durr Al
Mantsur (3lll2), dan ia menisbatkannya kepada lbnu Al Mubarak, Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mun&ir. Ibnu Athiyatr menyebutkannya
dalatn Al Muhurir Al Wajiz QU4) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(u3et).

I

I
I

I
B.
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sesungguhnya amat buruk apa yong telah mereka kerjakan

ittt'. "

Khalid bin Dinar berkata "Demikian ia membacanya'"2$

Demikian pendapat kami mengenai ayat itu, sebagaimana

dikatakan oleh ahli talodl. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

12277. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari Salamah bin Nabith, dari Adh-Dhahhak,

tentans ayat, )a$ij'.i${.i,& 
"C;<iit 

3#li W-i{
itf,-5-6( (, 31 "i,*i "Mengapa orang-orang alim

merekn, pendeta-pendeta mereka tidak melorang merekn

mengucapknn perkataan bohong dan memalan yang haram?

sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan
,. "215Itu.

12278. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyqi,
(,.:1"1;li +$ii'j:, ';;',?"QTV 3#li #-
'Jfr'a6( "Mengapa oraig-ororg alim rnerelra, pendeta-

pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan

perkataan bohong dan memaknn yang haram?

As-Srryuthi dalam Ad-Dun Al Montsur (3lll2), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir serta Abu Syaikh.
As-suyuthi dalam- Ad-Durr Al Mantsur (3/ll2), dan ia menisbatkannya kepada

Abd bin Humaid.

244
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Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kcrialun

itu," bahwa maksudnya adalah, amat buruk perbuatan para

pendeta itu.2a6

ooo

,(s; ! iri iibc q,;;; rrii, ;LLw ;'i'i";ai 461

W t;9 dt n $yi'jt c r;t t{ 4,'+$"5s- sS U
;;it 66 ViJ 13 ?:il, r; $yiiz:iG i,r'r'ff 6V

'u-+;fiU{Kt17'C1,,p;{iO;G"$"{ifi G1( i

" Or mrg- or artg Y ahili bqlcata,' T artgan /Jlath terb elenggu' .

Sebenmrrya tangan muel<nlah yong dibelmggu df,rr

mqel<olah yorlry dilalloloit disebabl<m apd yorng telah msela
krital<f,r. itu. (Tidak denikimt), t"tapi l,c,ihf,.ilud tangan

/Jlah terbulco; Dia mmaflcnhl<an sebagaimana dia

kehendaki. Dan Al Qtn'an yang diamurl<ml<epadonw dmi
Tulwvrrusrrrguh-sangguhal<f,r.rnenarnbahl<e&nhal<aort

dan l<clafiran basi l<ebarryal<frn di antma mer.el<a. Dart
Katni tcloh thnbull<ffir penrrw.n;/r.m dilrrkr:bencirln ili mttara

ns el<a sartp ai Holri Kiamat. Setiop ns ela meny alalcmt

api pepuangan Alldh memadmnlcmtrrya ilan nrselcnbqhnt
l,ensalcut ihi rnrnil<ahmi dffr /Jlorh fidak menytliuri ordrrg.

-?;J;Tiffi,^Y"

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411167).
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rakwil nrman AIlh: 4fi; ;Gii iiLri;ti ;iX-"# 46;
i6- CSU-e$i ,iit:if.1l6 (orang-orang Yahudi berkata'

,,Tangan Allah terbelenggu" Sebenarnya tangan merekalah yang

dibelenggu dan merekalah yang dilahnat disebabhan apa yang telnh

ncreha hatahan itu [Tidah demihfunJ, tetapi kedua4ua tangan

Altah terbuka; Dia nunafkahkan sebagaimana Dia kehendaki)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan khabar dali Allah swT

mengenai kelancangan orang Yahudi kepada Tuhan mereka, dan

Allah menyifati mereka, batrwa orang Yatrudi tersebut tidak memiliki

sifat-Nya. Kehinaan bagi mereka (orang Yahudi) dan Allatl

memberitahu kepada Nabi SAW semua kebodohon, tipu-day4 dan

kemungkaran mereka. Altatl justru memberikan keindahan kepada

tangan-tangan mereka, bergitu sering Allah memaafkan dan

mengampuni mereka dari begitu besarnya dosa yang mereka lakukan.

Mereka (orang Yahudi) memprotes keberadaan Nabi-Nya,

Muhammad SAW, bafuwa ia nabi dan rasul yang diutus, meskipun

telah diberitahukan kepada mereka sebelumnya. Hal ini karena

tipisnya ilmu mereka dan para pendeta dan ulama mereka berasal dari

kalangan orang Arab bodoh yang tidak membaca kitab. Mereka juga

tidak dapat memahami ilmu-ilmu ahli kitab dengan baik. Oleh karena

itu, Allah memunculkan Nabi Muhammad SAW, guna meyakinkan

mereka dan menghapus perilaku mereka.

Allah SWT menyatakan, !;i$ $6j *O,ong-orang Yahudi

berlrata," yakni dari golongan bani Isra'il 'i;,i ;i 'i-"Tongan Atlah

terbelenggu," mereka menyatakan batrwa kebaikan Allah telafu

tertahan dan pemberian-Nya telah terpenjara, sehingga menelantarkan

mereka. Sebagaimana AUah SWT berfirman kepada Nabi SAW, iij
5-:4t S ,<Ei'i; ,& $y'nb {i & "Don jangantah tramu

-
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jadilran tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu

terlalu mengulurkannya." (Qs. Al Israa' U7l: 29). Allah SWT

menunjukkan kata "tangan" dalam ayat itu dengan makna

"pemberian", karena memberi dan mendenna yang dilakukan oleh

manrtsia pada umumnya oleh tangan-tangan mereka. Lalu penggunaan

kata'semacam itu pun menjadi biasa, ketika hendak menyebutkan

perihal kebaikan, kedermawanan, kekikiran dan kebakhilan, dengan

sesuatu yang berkaitan langsung dengan perbuatan-perbuatan tersebut.

Allah lalu berfirman, 'ili1 ;i i- '";$ 46; "orang-orang
Yahudi berkata, 'Tangan Allah terbelenggu'. " Maknanya adalah,

mereka (orang Yatrudi) berkata, "sesungguhnya Allatr pelit kepada

kita dan menahan karunia-Nya kepada kita, seperti tangan-Nya

terbelenggu yang tidak kuasa lagi mengulurkannya untuk memberi

dan mendermakan kebaikan." Sungguh, Allah Maha Mulia atas apa

yang dikatakan oleh para musuh Allah itu! Allah lalu berfirman

kepada para pendusta dan pembual itu dengan murka kepada mereka,

&ii A, "Tangan merekalah yang dibelenggu." Allah berfirman,

"Tangan merekalatr yang terbelenggu untuk berbuat kebaikan dan

menyempitkan (tangan mereka) untuk mengulurkan pemberian."

Allah juga melaknat perkataan mereka. Selain itu, Allah menjauhkan

dari ratrmat dan karunia-Nya, karena perkataan mereka termasuk

kekafiran, dan Allah melemahkan mereka serta menghinakan mereka

lantaran kebohongan dan kedustaan yang mereka lalarkan, itli ,1.

g€E;i "Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka.- Allah
menyatakan, "Tapi kedua tangan Allah terbuka untuk menderma,

memberi, serta memberi rezeki hamba-hamba-Nya dan seluruh

makhlnk-Nya. Kedua tangan-Nya tidak terbelenggu." r,$13ti$- "Ota
menaJkahlran sebagaimana Dia kehendaki." Allah menyatakan,



"Memberikan yang ini dan mencegah yang ini,

kepadanya."

w*Ath:Ilufutt,

lalu menetapkan

Pendapat kami mengenai ayat ini sesuai dengan yang

dikatakan oleh para ahli tala,il.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12279. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abi Thalhah, dari Ibny Abbas, mengenai firman-Nyr" ,6;
$6 qt#; a*1{fr'i;ti, Af i"i$"ororg-orans yahudi

berkata, 'Tangan Allah terbelenggu.' Sebenarnya tangan

merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilabtat

disebabkan apa yang telah mereka katalcan itu," kedvanya

berkata, *Tidak ada yang bisa mereka tunjukkan batrwa

tangan Allah terbelenggu, tetapi mereka berkata,

'sesungguhnya Allah bakhil dengan menatran yang menjadi

hak kami'. Sunggufu Allah Maha Mulia dari apa yang

mereka katakan. Allah Matra Tingg daq Maha Besar."247

12280. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, mengenai firman Allah, ''i;t; ;;r'i-"Tongo, Allah

terbelenggu," ia berkat4 "Sungguh, kalian bani Isra'il telatl

memusuhi Allah hingga menjadikan tangan-Nya dikatakan

terbelenggu. Sungguh, mereka telatr berdusta."2aE

A7 Ibnu Abi Hatim dalam taBir (411167).
248 Mujahid dalam ta&ir (hal. 312) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411167).
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12281. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

mencertakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid

tentang ayat, '(ji ;i 'i "Tangan Allah terbelenggu," ia

berkat4 "Orang-orang Yatrudi berkata, 'Sturgguh Allatr telah

berlaku kikir kepada kita wahai bani Isra'il dan ahli kitab,

hingga tangan-Nya terbelenggu di lehernya." Padahal

tangan-Nya senantiasa terbuka dan menafkatrkan

sebagaimana Dia kehendaki'."

12282. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatpdah, tentang firman-Ny u, i-ffi $'6t
i36 qril; aii ;IrX;i; ji,,ororg-orans yahudi bertrata,

'Tangan Atlah terbelenggu'. Sebenarnya tangan mereknlah

yang dibelenggu dan merekalah yang dilabtat disebabkan

apa yang telah mereka katakan itu...." Hingga firman-Nya,

i45rt$t ${ fiti| "Dan Attah tidak menyukai orang-orang
yang membuat kerusakan." Adapun firman-Ny1 ''i.Jf, ;;l'i
"Tangan Allah terbelenggu," mereka berkata, *Allatl bakhil,
tidak bermurah hati.' Allah berfi rman, 3S U 96eL$ it:i, $.
ilf "Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia
menafkahkan s e b agaimana Di a kchendaki."2ae

12283. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada"kami dari As-Suddi,

tentang ayat,trl,- gjlg f+t#; Aii !fr'-;1, Ai X-',;i$ ,i6;

Lihat Ibnu Jauzi dalanr Zad Al Masir (21393) dan Ibnu Katsir dalam tafsir
6n7D.
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$535 U g$;! "Orang-orang Yahudi berkata, 'Tangan

Allah terbelenggu'. sebenarnya tangan merekalah yang

dibelenggu dan merekalah yang dilalmat disebabkan apa

yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi

lredua-dua tangan Allah terbuka; Dia menaflahkan

sebagaimana Dia kehendaki," bahwa mereka berkata,

"sesungguhnya Allah meletakkan tangan-Nya di dada-Nya

dan tidak mengulurkannya hingga kembali milik kami'"250

Adapun firman-Nya, i6- 3S U "Dia menaflrahkan

sebagaimano Dia luhendaki, " ia berkata, "Memberikan

rezeki sebagaimana Dia kehendaki."

12284. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ikrimah berkata,

tentang ayat,'ili ;i f'- 
";id, 

46; "orang-orang Yahudi

berknta, 'Tangan Altah terbelenggu... '' " bahwa ayat ini

turun berkenaan dengan kenaasan kaum Yahudi.2sl

12285. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah

menceritakan kepada kami dari Ubaid bin Sulaiman, dari

Adh-Dhahhak bin Muzahim, mengenai firman-Nya, ;ti 'i
Kj{. "Tongm Altah terbelenggu," bahwa mereka berkata,
*Allah bakhil, tidak bermurah hati.' Allah berfirman, AL

fuii "Tango, merekalah yang dibelenggu." Tangan mereka

terbelenggu dari nafkah dan kebaikan. Kemudian berkata

250 Ibnu Athiyatr dalam Al Muhurir Al Wajiz (2D15).
75t As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/l l3), dan ia tidak menisbatkannya

kecuali kepada Ibnu Jarir.
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mengenai diri-Nya sendiri, $6- 3S 3$- e$i! iti- $.
"Tetapi kedua-dua tangan Allah terbulca; Dia menatlcahkan

sebagaimana Dia kehendaki." Juga berfirman, tri- P$;
& Jy 'n$ "Dan janganlah kamu iadikan tanganmu

terbelenggu pada lehermu;' (Qs. Al Israa' U7l: 29) Allatt

berfirman, "Janganlah kamu belenggu tanganrnu pada

lehermu.'2s2

Abu Ja'far berkata: Ahl Al Jadal253 berselisih pendapat

mengenai takwil firman-Ny4 g6;'; itli $. "Tetapi kedua-dua

tangan Allah terbuka."

Sebagian mereka berpendapat batrwa maknanya adalah

nikmat-nikmat-Nya.

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalatr Tangan Allalt

(yang diulurkan) kepada makhluk-Ny4 yaitu nikmat yang diberikan

kepada mereka.

Ada juga yang berpendapat batrwa jika dalam bahasa Arab

kami mengatakan,\ q* tlt *Engkau memiliki "tangan" padaku,"

yang maknanya adalah nikmat.

Ada pula yang berpendapat batrwa malcnanya adalah kekuatan.

Mereka berkata "Hal ittr dapatdilihat dalam firman Allah SWT, f"'L
ciii aJ;.F;',*;V, 'tStS,* 'Dan ingatlah homba-hamba Kami:

Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai kehtatan-kehtatan yang

besar';'(Qs. Shaad [38]: a5)

Sebagian lain berpendapat bahwa maknanya adalatt

kektrasaan-Nya. Mereka berkat4 "Makna firman-Ny u, fi';-"fi 46;

Lihat Ad-Drm Al Mantsur (3/l l3).
Lihat Tofsir Al Fathrurroi (6145,46) dan lbnu Jauzi dnJram Zad Al Mair
(43%).

E2
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XJi,'Orong-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu",'

maksudnya adalah kerajaanlkekayaan dan simpanan-simpnan-Nya.

Sebagaimana ucapan orang Arab kepada budaknya, "Ia adalah pemilik

sumpalrnya", karena ditangannyalah keabsahan akad nikah fulanah,
yakni, ia yang menguasainya. Juga sebagaimana firman Allah, '6.V#
'ii; K;? e$ "hendaklah lcamu mengeluarkan sedekah (kepada

orang miskin) sebelum pembicaraan itu." (Qs. Al Mujaadilah [58]:

t2)

Ada yang berpendapat bahwa makna dari q "tangan" adalah

salatr satu dari sifat-sifat Allah, hanya saja ia bukanlah anggota tubuh

sebagaiman yang ada pada manusia. Ia berkata, "Demikianlah Allah

memberitahukan kekhususan Adam dengan apa yang telah

dikhususkan kepadanya dari sebagian makhluknya, yakni dengan

tangan-Nya, bukan dengan yang lain dari hamba-hamba-Nya.

Jika ada pengkhususan bagi Adam dengan alasan itu, maka

dapat dipahami. Jika ada yang mampu memberikan nikmat kepada

seluruh makhluk ciptaan-Nya, maka Dia adalatr Raja semua makhluk.

Mereka yang berpendapat diatas berkata, "Jika Allah telah

memberikan kekhususan kepada Adam sebagai makhluk-Nya yang

diciptakan dengan tangan-Nya, maka itu merupakan pembeda di

antara makhluk dari hamba-hamba-Nya yang lain.

Mereka berkata, "Jika demikian adanya, maka tidak sah orang

yang mengatakan bahwa makna { aaam pemba}rasan ini berarti

kekuatan, karunia, atau kekuasaano. Mereka juga mengatakan bahwa

yang lebih tepat untuk memaknai ri aaam friman-Ny u X- !fft 4'6tt{$. ;i "Orang-orang Yahudi berknta: "Tangan Allah terbelenggu"

yakni nikmat-Nya, karena disandarkan pada trngkapan Ubt-#'o{.',t
"tetapi tangan Atlah terbuka", dan tidak dikatakan ttli- ,!. 'tetapi
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kedua tangan Allah", karena sesungguhnya nikmat Allah sangat

banyak-dan tidak terhitung, sesuai pernyataan-Nya 16i e;-b3-I' Ai
6;, { "Dan itka kamu menghitung nibnat Allah, tidaklah dapat

kamu menghinggakannya" (Qs. Ibratriim [Ia]: 34). Mereka

mengatakan, "Jika ada dua nikmat, maka itu jumlatr yang masih dapat

dihitung.

Mereka yang berpendapat diatas berkata, "Jika ada yang

menyatakan batrwa dua nikmat itu berarti banyak nikmat, maka ia

telatr keliru. Yang demikian karena orang Arab terkadang

menyatakan sesuatu yang banyak (amak) dengan lafaztr tunggal,

seperti firman Allah swr, @ + ,t '*ti 3l @ ,:lft "Demi

maso. Sesungguhrrya manusia itu benar-benar berada dalam

kcrugion)' (Qs. Al 'Ashr [03]: l-2) dan, .i*if gf ti,t "Dan

sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia." (Qs. Al Hijr [5]:
26) dan, W -4; & :rKJll 'og "Adalah orang-orang trafr itu

penolong (syetan untuk berbuat durhaka) terhadap Tuhannya." (Qs.

Al Frnqaan [25J: 55).

Penggunaan lafazh irtllr dan )t3r pada ayat-ayat tersebut

tidak menunjukkan orang itu sendiri, melainkan yang dimaksud

adalah semua manusia dan semua orang kafir. Akan tetapi penyebutan

dengan kata tunggal ini mewakili keseluruhan. Sebagaimana orang

Arab biasa menyatakan, .r"6t \#t-f C r."tfur 
'$i 6 "Betapa

banyaknya dirham di tangan-tangan manusia", demikian pula dengan

firman-Ny u" 1(3 Otii -uf.rudnya adalah "dan orang-orang yang

kafir."

Mereka mengatakan, "Adapun jika isim itu di-rasziyah-karr

(dijadikan mutsanna), maka tidak dapat mewakili dari jenisnyq dan

tidak bisa terlepas dari makna gandany4 juga tidak dapat mewakili

l?l
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makna jarnak yang lainnya. Sebuatr kekeliruan jika dikatakan dalam

bahasa Arab, *,tl;ir q4l C ,,*u|tb, ik( 6 "Betapa banyakny_a dua

dirham di tangan manusia" d"ng* makna, '4*1 e. e$Ut 'j?l U,

hal itu karena latazh ganda (tatsniyah) tidak menunjukkan makna lain

keculai ganda itu sendiri dan tidak dapat mewakili makna jamak

(banyak)."

Mereka berkata, "Tidak mustatril untuk dikatakan, 'jA V

u,rit #1( d ertr' aa" gg:r;-f ui i4rrfur 
'$f o karena kata tunggal

dapat menunjukkan makna jamak."

Mereka berkata "Firman Allah, 96rr# 'ot;, ',5. 'Tetapi

lcedua-dua tangan Allah terbuka', dengan tetap berkeyakinan batrwa

nikmat Allah tidak terhitung, dan sebagaimana yang telah kami

jelaskan bahwa lafazln. gandatidak dapat mewakili jamak, maka timbul

kejelasan batrwa makna "tangan" dalam pembahasan ini tidak dapat

diartikan dengan "nikmat", dan benarlah pendapat yang mengatakan

bahwa "tangan" merupakan salah satu sifat bagi-Nya.'."

Mereka berkata, *Jadi, jelaslah khabar-khabar dari Rasulullah

SAW, sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama dan atrli takwil."

rarrwil rirman Auah: @'a; n fi-ytjc i;c{<ri{,(K3 @o" Al Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu

sungguh-sungguh akan rnenambah hedurhakaan dan kekaJiran

bagi kebanyahan di antara mereha)

Abu Jarfar berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Ayat yang Kami turunkan kepadamu ini
menunjukkan sedikitnya pengetatruan orang-orang Yatrudi kecuali

para ulama dan pendeta merek4 yang memprotes kebenaran

flBTl
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kenabianmu, dan terputusnya untuk memaafkan mereka yang berkata,
'Tidak datang kepada kami pembawa berita dan pemberi peringatan.

Sungguh, bertambah banyak dari kalian orang-orang yang durhaka
dan hfur terhadap apa yang ditunrnkan kepadamu,.,,

Makna O$b adalah berbuat melampaui batas (durhaka) dalam
mengingkari apa yang sesungguhnya telah mereka ketatrui
kebenarannya dari kenabian Muhammad SAW.

ik "Dan knkafiran." Allah berfirman, ..Bertambatr

kedurhakaan mereka dalam mengingkari hal itu. Kekufuran mereka
terhadap kebesaran Allah, dan mereka menyifati-Nya bukan dengan
sifat-Nya (yang sebenamya). Mereka menyatakan bahwa Allah bakhil,

'{;tl ;i!,-'Targan Allah terbelenggu'. Allatr juga memberita}ru Nabi
sAw batrwa mereka adalatr orang-orang yang selalu mencela dan
durhaka kepada Tuhan mereka" serta orang-orang yang tidak
mengakui kebenaran padahal mereka tatru kebenarannya. Akan tetapi
mereka mendurhakainya, melupakan kebenaran Nabi Muhammad
yang ada dihadapan merek4 dan lari dari Allah serLa mendustakan-
Nya."

Saya telah menjelaskan makna OSi a"rrgan lengkap pada
tempat sebelumnya, dan kami mengulanginya untuk lebih rengkap
lugr."o

Pendapat kami sesuai dengan yang dinyatakan oleh para atrli
takwil.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

Lihat makna lafaztr uJ dalam tafsir suratr Al Baqarah ayat 15 dan256.
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12286. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kegada kami dari Qatadah, tentang ayat, -11 

f;;${Lr{t
:i<i gi oit n $l,iti: uDan At Qur'an yang diturunkan

lcepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh alan menambah

lredurhakaan dan kckafi.ran bagi kebanyakan di antara

mereka," batrwa mereka menyimpan dendam dan iri hati

kepada Muhammad SAW serta orang-orang Arab untuk kafir

kepadanya, padatral mereka menemukan Muhammad tercatat

dalam kitab yang ada pada mereka.255

Tatrwil firman Allah: t7;l$ /;- lLit:h$tj t;{,6i'#.6$
(Dan Kami telah timbulhan permusuhan dan kebencian di antaru

mereka sampai Hari Kiamat)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya,'9(r3 'f;i. CiV
,:4i 6- Jy lAG "Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan

lrcbencian di antara mereka sampai Hari Kiamat," adalah antara

orang-orang Yatrudi dan Nasrani. Sebagaimana riwayat berikut ini:

12287. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, r:4 ;_ JyitT:li3'""Cfr'6 CifV
"Dan Kami telah timbullcan permusuhan dan kebencian di
antara mereka sampai Hari Kiamaf," bahwa maksudnya

adalatr orang Yatrudi dan Nasrani.256

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1168) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Montsur (3lll4).
Ibnu Jauzi d^lanZadAl Masir (21394).

255

256
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Jika ada yang berkata, "Bagaimana bisa dikatakan, 'tr.6$
il7$t3'r'i$t' Dan Kami t e I ah timbul lan per musuhan dan' kc b e nc i an

di antara merelca', dengan menjadikan huruf ha' dan mim dalarcr

firman-Nya, d# menunjukkan kepada orang-orang Yahudi dan

Nasrani? Bukankatl di dalamnya tidak disebutkan orang Yatrudi dan

Nasrani?"

Dijawab, "Ayat tersebut memang ditujukan bagi mereka,

sebagaimana firman-Nya, ,# ':qil #?A;1 t;g(, ',Ai Vi;n I
'Janganlah lamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani

menj adi pemimpin-pemimpin(mu) ; s ebagian mereka adalah pemimpin

bagi sebagian yang lain'. (Qs. Al Maa'idatr [5]: 5l) Pemberitaan

semacam ini telah banyak terdapat di dalam Al Qur'an dan yang

dimaksud adalatr dua kelompok itu (Yatrudi dan Nasrani), dan pada

sebagian menunjukkan salatr satu dari keduanya, hingga firman-Ny4

,'eA?1t'^li'r;4.C*fV'DanKamitelahtimbulkonpermusuhandan
lrebencian di antara mereka'. Maksud firman-Ny a, ;:;i.r;:{Vadalatr
pemberitaan mengenai dua kelompok tersebut."

Takwit firman Auah: ';,i (liLl ,-,fi 6( Vii I/t 6"*p
mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Segala sesuatu

yang mereka kerjakan kemudian mereka menghendaki untuk

membangkitkan permusuhan, maka Allah mencerai-beraikan mereka

dan merusak rencana mereka, karena jeleknya perilaku mereka dan

buruknya niat mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut

adalah:



Tafsir Ath:I'habad

12288. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi

Ja'far menceritakan kepada kami dari Ayatrnya, dari Ar-.
,t$24..i. .1,.. .!.-ii.it !(

Rabi, mengenai firman-Ny u, (fi"&a: E{i n$i a t#
.*r.r.i -6(G'H;6QrJXji;ri$ @ @iJ xj?.ciri,ri@@(g'b);g,qnJxi:cri9 @ @

@'{;,i1(ni 56 "tV"li w1i6 **iu,y
'#_e';;1K (;;-,1 G)'{;,i(ni 5(s "tV"li w\iq,*$
tr;',?rt "Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan

di muka bumi ini dua l@li dan pasti kamu akan

menyombongkan diri dengan kcsombongan yang besar.

Malra apabila dotang saat huhtman bagi (kejahatan)

pertama dari kedua (kejahatan) rtu, Kami datangkan

lrepadamu hamba-harnba Kami yang mempunyai kekuatan

yang besar, lalu mereka meraialela di kampung-kampung,

dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian Kami

berilran kcpadamu giliran untuk mengalahkan mereka

lcembali."

Kejahatan pertama: Allah mengirim musuh kepada mereka,

kemudian mereka membiarkan rumah-rumah mereka (untuk

dimasuki musuh), mereka mengawini wanita-wanitanya,

menyembah anak-anaknya, dan merobohkan masjid.

Beberap waktu berlalu, Allatl mengutus seorang nabi kepada

mereka, dan kondisi kembali baik seperti semula.

Kejahatan kcdua: Mereka membrmuh seorang nabi, hingga

terbnnuhnya Yahya bin Z*aria. Allatl lalu mengirim

Buktrtanshar, yang membunuh dan menawan orang-orang,

serta merusak masjid. Bukhtanshar ini termasuk kejahatan

kedua

G_l
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Ia berkata, "Lafazh ,Lilt disini yang dimaksud adalatr

|'j{t (perbuatan maksiat). Kemudian berkata, i;, ;ti l:s{t'i; ils" (. 21-'r#i wr$,P1H w -r;ii
-g! "Do, apabila danng ,ooi hrhr^an bagi (kcjahatan)
ydng lredua, (Kami datanglcan orang-orang lain) untuk
menyuramkan muka-muko kamu dan mereka masuk ke

dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya
pada kali pertama)...)'hingga firman-Nyu, (i ii l,V
"Dan sehiranya kamu kcmbali kepada (kedurhakaan).,, (es.
Al Israa' [7]: 7-8). Allah lalu mengutus Uzair kepada
mereka, Allah menanamkan pengetatruan Taurat kepadanya,
dan mereka melaksanakannya selama safu masa" namun
mereka kembali melupakannya. Kemudian ketika \lz-air
meninggal, kerusakan kembali terjadi, mereka melupakan
janji dan menganggap batrya Ailah bakhil. Mgreka juga

y:\^q.b:_ e$i! ir;- [2iJ6 q,#; aii ,;frk]i ;,i,i
5$ CS "Tangan Allah terbelinggu, sebenarnya tangan
merelralah yang dibelenggu dan merelcalah yang dilaknat
disebablran apa yang teloh merelca katakan itu. (Tidak
demilcian), tetapi kcdua-dua tangan Allah terbuka; Dia
menaflrahkan s e bagaimana Dia kehendaki.,,

Mereka juga berkata tentang lJzair,..Sesungguhnya Allah
telah menjadikannya anak." Mereka menghembuskan hal itu
kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan hal yang sama
terhadap Isa (batrwa ia puta Allah).

Mereka melakukan perbuatan yang dilarang dan kufur
terhadap apa yang diperintatrkan. Allah telatr menetapkan
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kalimatmengenaimereka,ba}rwamerekatidakmengetahui

musutr yang lain selama beberapa masa'

Allahkemudianberfirman,li;"$"'ii66L1;,A6(Vi5-&
'ur;5 # { K6 ('6 ,$'ii 4 *setilP mereka

merryalakan api peperangan, Altah memadamlrannya dan

merekaberbuatlrerusalrandimukabumidanAllahtidak
menytkai or ang'or ang y ang membuat kerusalcan'"

Allah lalu mengutus Majus yang ketiga' yakni pendeta'

namun mereka tetap bersi larlnrtr, dan orang Majus itu

menguasai mereka, lalu mereka berkata"'semoga Allah

segera mengutus kepada kami seorang nabi seperti yang

tercatat dalam kitab kami. Mudah-mudahan Allah

mencukupkankamidariMajusdansiksayangpedihini!,,

Allah lalu mengutus Muhammad SAW' Namanya

Muhammad, dan di Injil namanya adalatr Ahmad'-i i4\5
4f V;A \3;i V "Mala setelah datang kepada mereka

apa yang telah mereka ketahui' mereka .lalu ingkar

*cpadanya." Allah berfirman, 6,Ki iF ;t\2'5i *Ma*a

laloutAtlahlahatasorang.orangyanginglrarifz.,'(Qs.Al
Baqarah t2l: 89) 

"* 
* ,A,:f,17 

*Ko"na itu merekn

mendapat murka iesudah (iendapat) kemurkaan" (Qs. A1

Baqarah f2J:90).2s7

12289. Al Mgtsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi N{i!' dari

Mujahi4 *,"r" "r",,'Kt 
(lifr ;;it 6( v75 

-C( u"s'tiop

257 Ka,i tidalc menemukan hadits tersebut dalam rujukan yang ada pada kami.

-
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mereka menyalakan api peperangan, Allah
memadamlanhlo," bahwa mereka adalah orang Yatrudi.258

12290. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, qf,i-i|Vif-&

^3 
c!,ii Ol,tl;tff,Jti:,t *setiap iirrto menyatatan

api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuot

kcrusalcan di muka bumi," bahwa mereka adalatr musuh-

musuh Allatr dari golongan Yatrudi. Setiap mereka

menyalakan api peperangan, maka Allah memadamkannya,

sehingga kamu tidak akan menemui orang Yatrudi pada

suatu negara kecuali mereka senantiasa menyakiti orang-

orang. Sungguh, Islam datang tepat pada waktunya, dan

mereka (orang Yatrudi) berada di bawatr kekuasaan Majus
yang dimurkai penciptaannya.2se

12291,. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman-Ny4 'it\ 6fo1 -|;S- 6( ViJ'Ct *setiap

mereka menyalakan api peperanga4 Allah memadamkan-

frlo," ia berkata, "Setiap mereka bersepakat unfuk
melakukan sesuafu, maka Allah menceraiberaikannya, dan

Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411169).
Ibnu Abi Hatim dalam afsir (411169) serta As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (3lll4), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,
Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mundzir, dan Abu Syaikh.

z,t
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Allah memadamkan pennusuhan serta api mereka. Allatl
juga menanamkan rasa takut di hati mereka.260

Mujatrid berkata dengan riwayat,

12292. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jrnaij, dari Mujahid, tentang firman-Nya,

'ii6f,1;,;i-g|Vi5-Ct*settapmerekamenyatotranapi
peperangan, Allah memadamkanfflo," ia berkata, "Maksud-

nya adalah memerangi Muhammad 541tr'r.::261

Talrwil fiman Nlah: # { 5i5 7'\3 C:'ii C 'i;' $
t#I "Dan mereka berbuat herusahan di muka bumi dan Attah

tidak menyukai orang-orang yang membuat herusakan."

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berkata: "Orang-orang

Yatrudi dan Nasrani telah bermaksiat kepada Allah, mereka kufur

terhadap ayat-ayatrya, mendustakan Rasul-Nya, dan mengabaikan

perintatr serta larangan-Nya. Demikianlah perilaku mereka yang

melaknkan kerusakan. ip*$t ,*-J Sift "Dan Altah tidak menyukai

orang-orang yang membuat kcrusakan." Maksudnya adalatr, "Allatl

tidak menyukai orang-orang yang berbuat maksiat kepada-Nya."

ooo

Ibnu Abi Hatim dalam aftir (4/1169) dan As-Suyuthi dalutn Ad-Dun Al
Mantsur (3lll4), dan ia me,nisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi
Hatim.
Ibnu Abi Hatim dalam taftir (411169).26t
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rfg rrt!'<t'ti6p(
;!i,*;its::JS

uDansekiranyaahlikitabbetirr'r.orJdartbqtakwa,trllrailah

Kalmi ah.p (lw@) lesalahon-kcsolalwrJ mrr:el,a ilmr
tentulahKani nasuld<mt mel:el,al<e ilalarn $figa yang

penuh ksnikmatanr."

(Qs. Al IVIaa'idah [5]: 65)

Abu Jarfar berkata: Firman Allah, V{ ?i( .yJ 11 1;
"Dan sekiranya ahli kitab," maksudnya adalah orang Yatrudi dan

Nasrani.

Vi( "Mereka beriman" kepada Allah dan Rasul-Nya

Muhammad SAW. Kemudian membenarkan dan mengikuti apa yang

diturunkan kepadanya 'ti$ "Dan bertalcwa" terhadap apa yang

Allah telatr larang kepada mereka, maka jauhilah. trVJ,, #q'A
"Tentulah Kami tutup ftapus) kesalahan-kesalahan mereka,"

maksudnya adalah, "Kami bersihkan dosa-dosa mereka, dan Kami

menutupinya serta tidak membuka kembali kejelekan-kejekan mereka.

A ,* Aff:J; "Dan tentulah Kami masukknn merekn

lre dalam surga yang penuh lcenikmatan " maksudnya adalah, "Kami
akan memasukkan mereka dengan menganugeratri kenikmatan-

kenikmatan di akhirat."

Pendapat kami ini sama seperti dikatakan oleh para ahli takwil.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

,r{?i(..1i1 rt$



o, 1&L'{ ff; n dyi$:u''Ei6'd;}1 Y6'i1 5;
s#-v M #gri, Jfir;A 6 4 -*5,2;l e' 4-;,

TafstuAh:Ilwfuri

12293. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaz'd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nyu,';l rt $
rj1f W( ,{-=-,Si "Dan sekiranya ahli kitab beriman

dan bertakua," batrwa maksudnya adalatt, "Berimanlatt

kepada apa yang diturunkan AllalL dan bertakwalatr dari apa

yang diharamkan Allah. i,ig ;l- ,i^'tl 'Tentulah

Kami tutup (hapus) tesalahan'kc salahan mere ka'.'aQ

ooo

" D an sekir any a rnq el<a nmgulwnguh meni alartlrart
(lrul;.tnn.) Tourat dmnlniil dar, (N Qr,ln'art) yarJg

diamxil<m lnp odo nq el<a dmi Tuhtrvry a, niscay a ms ela
al<frn nwndapat ndkffrarr ilmi atas ilf,n daribawahlcaki

nrrlrel<a. Di arfinra nselcn ada golongm yar.g peftengalwrt,

D an allclnglcah buallrry a apa yorrtg dil,arialrart oleh
l<ebarry alcan nrrr. ellcn "

(Qt. Al Maa'idah [5]: 66)

Tatrwil firman Att"hj -dlIyi,iui1vir'" 
"uirr'd;i1Y6l41i;

('t'

+i#wriA*5 ,# {t ,i} o. iJE{ ;i; n "oi" sehhanva mereha

sungguh-sunggah menjalonkon [hahwnJ Taura$ Injil dan [Al

262 Ibnu Abi Hatim dalam taftir (4/l169, I170).
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Qur'anJ yang diturunhan hepada mereha dari Tuhannya, nbcoya
mereha okan mcndapat mahanon dori atos mereho dan dari bawah
hahi mereha"

Abu Ja'far berkata: Allah SWT bermaksud dengan firman-
Nyu, &iii it;Ai Y6 'i\ Jj *oon sekiranya mereka sungguh-
sungguh menjalankan (huhm) Taurat, Injit.' Seandainya mereka
melaksanakan apa yang tercatat dalam Taurat dan Injil, n d]Jjt,
ff3 

*Oon (Al Qur'an) yang dinrunkon kepada meietra dari
Tuhannya," Allah berkat4 "Mereka melaksanakan apa yang terdapat
dalam AI Furqan (Al Qur'an), yang diturunkan kepada Muhammad
SAW."

Jika ada yang berkata, "Bagaimana mereka dapat melakukan
apa yang ada dalam Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepada
Muhammad SAW, sedangkan pada saat yang sama mereka
mengabaikan kitab-kitab tersebut dan menghapus sebagian isinya?,'

Dijawab, "Sesungguhnya kitab-kitab itu memiliki hukum-
hukum dan syariat yang sama, yakni perintah untuk beriman kepada
Rasulullatr, dan meyakini apa yang datang kepadanya dari sisi Allah.
Maksudnya adalah, mereka melaksanakan apa yang terkandung di
dalam Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepada Muhammad
sAw, dan mereka meyakini apa yang tercatat di dalamnya serta
mengamalkan apa yang disepakati dalam setiap kitab tersebut, dalam
segala hal yang diwajibkan untuk melaksanakannya.',

Makna firman-Ny u,.45 *li w +3 o.iLL'.{ .Niscrya

merelca akan mendapat malranan dari atas mereko dan dari bntah
lraki mereka," adalah, *Allah akan menurunkan hujan dari langit
kepada mereka, lalu menumbuhkan untuk mereka hewan-hewan dan
tumbuh-tumbuhan, serta mengeluarkan buah-buatran darinya."
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Firman-Ny", 4*5 * ,tlt "Dan dari bawah kaki mereko,"
maksudnya adalatr, 'Niscaya mereka akan memakan berkah

ftenikmatan) yang ada di bawatr kaki mereka di bumi, yang dari bumi
itu Allah menurnbuhkan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan buatr-buahan,

dan segala hal yang dikeluarkan oleh bumi yang dapat dimakan."

Pendapat kami mengenai ayat tersebut sesuai dengan yang

dikatakan oleh atrli tal$ril.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12294. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiatr
bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 'a{iAi Y6 ;I1 l;
4-;, o. t,-:i 6; n Aiy $ -c, j,;;iii;D,,
sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hufum)

Taurat, Injil dan (Al Qur'an) yang diturunkan kcpada

mereka dari Tuhannya, niscrya mereka alcan mendapat

makanan dari atas mereka," maksudnya adalah, "Allah akan

melimpahkan kepada mereka nikmat dari langit yang

melimpahruah." 4-*5 * $ "Dan dari bawah luki
mereko," mengeluarkan berkatr ftenikmatan) dari bumi.263

12295. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang ayat,'djj)I V6 '#1 l;
+-*5 #,$ ;+; o.tj.L"{ ri; i d\3J-6 ;p;if;uDan se6ranya mereko sungguh-sungguh menjalankan

263 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/ll7l) dan As-suyuthi dalam Ad-Di.rr Al
Mantsur (3/l 15) yang berasal dari Ibnu Jarir dan Ibnu AbiHatim.
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(hufum) Taurat, Injil dan (Al Qur'an) yang diturunkan

kcpada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akon

mendapat malranan dari atas mereka dan dari bowah kaki

merelta," maksudnya adalah, "Kemudian Allah memberikan

keberkahan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan

di bumi kepada mereka."2il

12296. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang 
"ry:, G; g.dyJl:Fr.;*Iii t;fii Y6 .41 ii

-g-*J ,rZ ;; 4-;'qi*:i uDan sekiranya mereka

sungguh-sungguh menjalankan (hufum) Taurot, Injil dan (Al

Qur'an) yang diturunkan kepada merela dari Tuhannya,

niscaya mereka akan mendapat malcanan dari atas merelra

dan dori bawah kaki mereka, " bahwa maksudnya adalah,

"Seandainya mereka melalnrkan apa yang diturunkan kepada

mereka dan apa yang datang kepada Muhammad SAW,
maka Kami turunkan hujan kepada mereka hingga aktrirnya

menumbutrkan buah-buatran. "25s

12297. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujarri4 tentang 
^tn, rfLjlUr'J4.iJi'd;91 V6'#f i;

fg? 4i3 n "Dan ttkiroryo mereka sungguh-singguh

menjalankan ftufum) Taurot, Injil dan (Al Qur'an) yang

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll7l) dan As-suyuthi dalam Ad-Darr Al
Mantsw (3/ll5), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,
serta Abu Syaikh.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll7l),
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diturunlran kcpada mereka dari Tuhannya," bahwa

menjalankan apa yang ada di dalam Taurat berarti

mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Adapun apa yang

diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka yakni

Mutrammad SAW dan apa yang diturunkan kepadanya.

Allah menyatakan, +i *;, W ;i;; e lk:l
"Niscaya mereko akan mendapat makanan dari atas merelra

dan dmi bmvah kaki merelra." Adapun yang berasal dari atas

mereka adalah Allah menurunkan hujan kepada mereka,

sedangkan yang berasal dari bawatr mereka yakni Allah

menumbuhkan dari bumi rezeki yang membuat mereka

l*yu.'uu

12298. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman-

Nvu, -d.J * ,t3 4.;t o.llL"{ "Niscaya mereka

akan mendapat makanan dari atas merelca dan dari bnvah

l(aH merekn," ia berkata, "Maksudnya adalah berkatr

(kenikmatan-kenikmatan) dari langit dan bumi."

Ibnu Juraij berkata, "Niscaya mereka memakan apa yang

dari atas mereka, yakri hujan, dan dari bawah kaki mereka,

yakni tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi."267

12299. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Ny ^, -g*tr *;t W ;j;rj ,U, "Dari

Ibnu Abi Hatim dalam ta$ir (4/1170, llTl),Ibnu Jauzi dalarn Zad Al Masir
Q1395),daloAd-Dun Al Meisw (3/l l5).
Ibnu Abi Hatim dalam taeh (4/ll7l) dan Ib,nu Jauzi dalam Zad Al Mosir
Qt3e5)

26
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atas mereka dan dari bowah kaki mereka,,, bahwa
maksudnya adalatr, 'Niscaya mereka memakan rezeki yang

diturunkan dari langit.' 45 * ,t3 ,Dan dari ba.nah

luki merela," yakni dari bumi.268

- Sebagian ahli talc\ ril berpendapat bahwa maksud firman-Nya,

4-*5 4 ,ti ;i;; yIHJ "Nisccya mereka akan mendapat
makanan dari atas mereka dan dari bawah kahi mereka,' adalah
sesuatu yang melimpatr-ruatr, sebagaimana oruxg mengatakan,
"Kebaikan (yang diperbuatnya) terus mengalir sejak zamannya hingga
seterusnya."

Penakwilan ahli takwil terhadap ayat ini dengan perbedaan-
perbedaan yang adq seperti yang telatr kami sebutkan, kami
ctrkupkan.

rakrrit fiman Auah: Slivi7 #ryri:Al?A p,
"Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alanghah
buruknya qpoyang diherjakan oleh kebanyakan mcreka.,,

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny4 TA pr,,Di antara
merela golongan" adalah adanya sekelompok orang ftomunitas).
i6i' "yang pertengahan,, maksudnya adalatr mengambil jalan
tengah dalarn berpendapat mengenai Isa bin Maryam, yang
menyatakan batrwa ia merupakan Rasulullah yang benar. Kalimat-Nya
dan Ruh-Nya yang ditiupkan kepada Maryam bukanlah sesuatu yang
berlebihan, bahwa ia adalatr puta Allah. Matra Suci Allatr dari apa
yang mereka katakan inr!.

26t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4fir71),Ibnu Jauzi drdrant zad Al Mosir el3gs),
dan Ad-Durr Al Mantsur (3/l l5).

I
I
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# gt "Kebanyalcan mereka," maksudnya adalatr bani

Isra'il dari golongan atrli kitab, Yahudi, dan Nasrani.

{tJ3- V {7 "Alangkah burubtya apa yang dilerjakan,'
maksudnya adalah, kebanyakan dari mereka buruk perilakunya, dan

mereka kafir kepada Allatr. Orang-orang Nasrani itu mendustakan

Muhammad SAW dan mengatakan batrwa Isa adalatr putra Allah.

Orang Yahudi mendus0akan keduanya 
-yatcni 

Isa dan Muhammad

SAW-. Allah lalu berfirman mengenai mereka dengan murka.

6fr U {7 "Alongkah burubtya apa yang dikerjakan,"

maksudnya adalatr perbuatan mereka.

Demikianlatr pendapat kami mengenai hal itu, sebagaimana

dikatakan oleh para ahli takwil.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

12300. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifirh menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada karni daxi Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, lSrii'fA Pr"Di ontara mereka

ada golongan yang pertengahan," batrwa maksudnya adalah

ahli kitab yang berserah diri. 'og1l1 {6 # $r,,Dan
alanglrah burulatya apa yang dikerjakan oleh kebanyalcan

mereka.".269

12301. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Katsir
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

26 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4tll7l).
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Mujahid berkata: Bani Isra'il terpecatr menjadi beberapa

kelompok. Satu kelompok berkat4 "Isa itu putra Allah."
Kelompok lain berkata,"Diaitu Allah." Kelompok yang lain
berkata, "Dia itu hamba Allah. sekaligus Ruh-Nya."
Kelompok ini yang dimaksud A:J*;J1 yaitu ahli kitab yang

. berserah diri.27o

12302. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada- kami dari Qatadah, bahwa Allah berfirman, ';* p,
2 a .-=2A$,i; "Di antara mereka ada golongan yang
pertengahan," maksudnya adalatr terhadap kitab dan

perintah-Nya. Kemudian banyak yang mencela kaum

tersebut. Allah berfirman, 6J3- Y {A # 8, "Dan
alanglrah burulmya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan

merelca-"271

12303. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, o16:: fit p, "Di antara mereka ada

golongan yang pertengahon," baf^twa maksudnya adalah

orang-orang beriman.272

12304. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu. Zaid berkat4
mengenai nr-*-Ny a, g$\Y {7,'# gr"f :A,'fA p,
"Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4nt7l).
Ibid
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll7l) serta As-suyuthi dalam Ad-Dun Al
Mantsur (3/l l5), dan ia menisbatkannya kepada Abu Syaikh.

270

27t

242

I

I



alangkah burubtya ?a y.ang dilceriakan oleh lrebanyakan

mereka," ia berkat4 A:J*tii maksudnya adalatr omng-orang

yang taat kepada Allatt.

Ia berkata, "Oang-orang ahli kitab.'2?3

12305. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdullah bin Abi

Ja'far menceritakan kepada kami dari ayatrnygr, dari Ar-Rabi

bin Anas, mengenai firman-Nya, #gt'rl#'A 6
'ogJ- 11 {J, *Dt antara mereka ada golongan yang

pertengahan. Dan alanglrah burubrya apa yang dikcrjakan

oleh kebanyakan mereka," ia berkata, "LImat pertengatran ini

adalah orang-orang yang tidak tetap tempatnya dalam

beragamq dan mereka bukan orang-orang yang melampaui

balas."214

ooo

"frc, ;3, 6 Jfr i o$k; n <iiir;\u'ii 3;:)i W.

@ fuS t iii,l,stf ii (,y1"26i ; 4)r3-{i'i:,
"Wahai Rdsill, smnpail,anlah apa yarrg diamurlran

l,cpadamr ilmi Tulwurna Dan iikf, finak kflnw Wal<ilrl
l<an'nl tidak mrrtyanpail<mr amanat Nya. Nlah memelihma
l<amt dmi (garlggurrn) nvtxrusi.o. Sesnnggutvrya y'.l;lah ddf,k

men$qi petm.iuk lnp ada or (mg- oftmg l<nfir."

(Qs. Al lVlaa'idah l5l:67)

TafshAth:Ihalwi

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (4/l l7l ,ll72).
As-Suyrthi dalann Ad-Durr Al Mansw (3/l l5), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir serta Abu Syaikh.
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Abu Ja'far berkata, "Ini merupakan perintah Allah sebagai

peringatan bagi Nabi-Nya, Muhammad SAW, untuk disampaikan

kepada kaum Yatrudi dan Nasrani, yaitu menceritakan kisatr-kisah

mereka sendiri dalam surah ini. Di dalamnya disebutkan tentang aib-

aib mereka, kejelekan tata cara beragama merek4 keberanian mereka

terhadap Tuhan mereka sendiri, menguasai nabi-nabinya, mengubah

kitab sucinya, serta menyimpangkannya. Selain itu juga disebutkan

tentang seluruh kaum musyrik di luar mereka (Yahudi dan Nasrani),

yang mereka mendapatkan aib-aibnya dari kaum Yatrudi dan Nasrani,

tentang kekuatan serta kelematran mereka, pelaku xenogomi
(membaca tulisan atau naskah bahasa asing), perintatr dan larangan

mereka, serta tabiat tidak punya kehati-hatian dalam memilih yang

baik, namun justru memilih yang buruk untuk dilakukan atas apa yang

diperintahkan Allah. Mereka juga tidak pernatr putus asa, tapi
jumlahnya hanyalah sedikit yang seperti itu. Tidak ada satu pun di
antara mereka yang mengimani zat Allah, padatral Allatr telah

mencukupkan masing-masing dari makhluk-Nya, dan menghalangi

keburukan yang hendak ditimpakan kepada mereka.

Juga, Allah memberitatrukan kepada Nabi-Nya batrwa jika
beliau berlaku sembrono dalam menyampaikan risalatr yang

dipercayakan wrtuk disampaikan kepada mereka, sekalipun yang tidak
disarnpaikan itu hanya sedikit, namun itu sungguh akan menjadi dosa

yang besar karena tidak menyampaikannya.

Apa yang kami sampaikan ini sesuai dengan pernyataan para

ahli takwil dan mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

12306. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, dia berkata: AMullatr
bin Shalih menceritakan kepadaku, dia berkata: Mu'awiyatr



TafsirAl/n,:I\afuri

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman 4llalu-.rl 4iyijtU'i; Sili QV
fr6r;if,6 J ; ,$kj "Hai-Rilut, impaikantah
apa yang diturunkan kepadmru dari Tuhanmu. Dan jilca

tidak kamu kerjakan kamu tidak menyampaikan amanat-

Nya," batrwa maknanya adalab *Jika engkau (tvtunamma$

menyembunyikan suatu ayat yang telatr diturunkan

kepadamu dari Tuhanmq berarti engkau tidak

menyampaikan risalatr-Ku.'275

12307. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepadaku, dia berkata:

Yazid menceritakan kepadaku, dia berkata: Sa'id

menceritakan kepadaku {ari Qatadah, tentang ayat, (ij6-

l;it7,-,;ii,6 J* i "$kju4y3iru.*.\iii 
,,n"i

Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari

Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kcrjakan kamu tidak

menyampaikan amanat-Nya, " bahwa ayat tersebut

merupakan sebuatr kabar dari Allah untuk Nabi-Nya,

Muhammad SAW, yalng dirinya akan mencukupkan

manusia, menjaganya dari mereka (kaum kafir), dan

diperintahkan untuk menyampaikan amanat. Telatr

disebutkan batrwa ada yang berkata kepada Nabi, "Aku akan

menghalangimu!" Nabi lalu menjawab, "Demi Allah,

mereka akan memberikan keturunanku unfuk manusia yang

bukan dari golongan mereka."276

12308. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepadaku, dia

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (4/l173).
Ibnu Abi Hatim dalam taftir (4lll74) serta As-Suluthi dalan Ad-Durr Al
Mantsur (3/ll9), dao ia menisbatkannya kcpada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,
Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan serta Abu Syaikh.

2?5
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berkata: Abdul Aziz menceritakan kepadaku, ia berkata:

Suffan Tsauri menceritakan kepada kami dari Rajul, dari

Mujatrid, dia berkata: Saat diturunkan ayat, 4yijU ii.
ej n "sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari

Tuhanmu," batrwa Rasul berkata, "Sesungguhnya aht hanya

seorang, maka bagaimana aht akan mengerjakannya?

Kumpullah kepadafu wahai manusia!" Setelatr itu turunlatl

ayat, Iil12. L{f, 6 i;i i b$ "Dan iika tidak tramu

lrcrj alran kamu tidak menyampaikan amanat-Nya.'277

12309. Hannad dan Ibnu Waki menceritakan kepadaku, mereka

berkata: Jarir menceritakan kepadaku dari Tsa'labatl, dari

Ja'far, dari Sa'id bin Jabir, dia berkata, "Saat diturunkan

ayat, Lfi6 jfr i o5 dj 
"4iy|lu 5.3iti(F-

,46i e 6!43-';itl:t Ki\7.r-'Hai rasul, to potkonlah apa

yang diturunkan kcpadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak

lrnmu kerjakan kamu tidak menyampaiknn amanat-Nya.

Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia', Rasul

berkata, 'Jangan engkau menjagaku, larena Tuhanht telah

menjagaht'."278

l23l}. Ya'qub bin Ibrahim dan Ibnu Waki menceritakan kepadaku,

keduanya berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami

Su&an Ats-Tsauri dalam tafsir Oal. 104), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(4lll73), serta As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3lll7), dan ia
menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, serta Abu
Syaiktr.
As-Suyuthi dalart Ad-Durr Al Mantsur (3/ll9), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir dan Abu Syaikn. Dalam ktab Shahih hanya ada hadits yang
menyatalcan bahwa Nabi SAW dijaga ketat sebelum diturukannya ayat ini.
Lilrert Shahih Al Bulhoi dalam pembahasan mcngenai al jihad (2E85) dan At-
Tamanni (7231), serta Muslim dalam pembahacan mengenai fadha'il ash-
shahabah (dari 39 sampai 4l).
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dari Al Jurairi, dari Abdullatr bin Syaqiq, bahwa Rasulullah

SAW selalu diikuti oleh para sahabatnya, maka turunlah

ayat, sr(ill'v Au;-{1(e "Dan Allah apan melindungimu

dari manusia." Rasulullatr lalu berkata, *wahai manusia

(orang-orang yang biasa menjaga Nabi SAW), bergabunglatt

kalian dengan yang lain, karena sesungguhnya Allah telatt

melindungiku dari manusia.'21e

l23ll. Hannad menceritakan kepadaku, dia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Muhammad, dari

Muhammad bin Ka'b Al Quradzi, dia berkata, "Nabi selalu

dijaga oleh para satrabatny4 kemudian Altah menurunkan

"t"i, dr,6 ifr i oti"e; n $y|j-u,'{.|isiQV-
fr6, 'Hai Rasul, sampaiknnlah apa yang diturunkan

lrepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak lamu kcriakan

lramu tidak menyampailran amanat-Nya

12312. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin

Ibratrim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Harits

bin Ubaid Abu Qadamah Al Iyadi menceritakan kepada

Hadits yang disebutkan di sini mursal, dan akan dikutip hadits rnazshul yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi secara bersambung dalam kitab Tafsir Al Qur'an
(3046i. Ia berkata, ..Hadits ni gharib (asing)." Ia kemudian menunjul&an

riwayat yang ada pada kami dan berkata, "sebagian dari mereka meriwayatkan

hadis ini aari ei Jariri, dari Abdullatr bin Syaqiq, ia berkat4 'Nabi SAW

dilindungi..." dan mereka tidak menyebutkan riwayat dari Aisyah yang

diriwayatkan oleh Al Hakim dzlan Al Musta&ak secara maushul (2/313), dan

ia juga berkata (mengenai riwayat dalam Mustadra&), "Sanadnya shahih, namrm

ai bumari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Adz-Dzahabi juga

menyepakatinya dan menyebutkannya secara maushzl. Dikutip pula oleh sa'id

bin ivlanshur dalarr Sunan (4/1503) dan As-Sunrthi dzlam Ad-Durr Al Mantsur
(3/ll9) secara mursal, serta menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu

Mardawiyah.
Hadits ini mursal, dan As-Suygfti mcnyebutkannya daJram Ad-Drr Al Mantsur
(3/l l9), yang ia nisbatkan kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Abu srikh.
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kami, dia berkata: Sa'id Al Jariri menceritakan kepadaku

dari Abdullah bin Syaqiq, dari Aisyatr, ia berkata, "Nabi
selalu dijaga hingga turun ayat ini, qa6i G6)U3_ )itli
'Dan Allah akan menjagarnu dari manusia'. Nabi lalu
mengeluarkan kepalanya dari kubah dan berkata, 'Wahai

manusia, pergilah, karena sesungguhnya Allah telah

menjagaku'."28r

12313. Amr bin Abdul Hamid menceritakan kepadaku, dia berkata:

Sufuan menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Al
Quradzi, bahwa Rasulullah SAW selalu drjagq hingga Allah
menurunkan ayat, ,.2r6i A AU:r_{1(j "Don Allah selalu
menj agamu dari manus ia.' 282

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang sebab turunnya ayat

tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa sebab ttrunnya adalah adanya

orang Arab yang bemiat membunuh Rasulullatr SAW, kemudian
Allah melindungi beliau darinya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12314. Al Harits menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ma,syar
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka,b Al
Qurazhi dan yang lain, dia berkat4 "Acapkali Rasulullah

At-Tirmidzi dalam tafsir (3046), dan ia berkata" "Hadits gharib, sebagian dari
mereka meriwayatkan hadits ini dari Al Jariri, dari Abdullatr bin Syaqiq, ia
berkat4 "Nabi SAW dilindungi..." (2489). AI Albani menganggapnya shinin.
Lihat ls-Sils ilah Ash-Shahihah (5 / 6ag.
Hadits rni mwsal, dan As-suyuthi menyebutkannya dalam Ad-Durr Al Mantsur
(3/l l9), yang berasal dari Abd bin Humaid, Abu Syailh, dan Ibnu Jarir.

I
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singgatr di sebuatr tempat, para sahabat memilih sebuah

pohon untuk tempat bertedtrh beliau, dan beliau pun tidur

sesaat (qailutah). Saat itu datanglatr orang Arab sambil

menghunuskan pedang ke aratr beliau dan berseru, 'Siapa

yang dapat mencegahku untuk membunuhmu?' Rasulullatt

SAW menjawab, 'Allah!' Maka bergetarlatr tangan orang

Arab ittr dan jatuhlah pedangnya. Dia lalu memululkan

kepalanya ke pohon hingga kepalanya lebam. Allah pun lalu

menunrnkan, 9,.6l '4 4r:r- ';itli 'Dan Atlah akan

menj agamu dari manttsia'.'2t3

Para atrli tat$vil lain berkata "Melainkan ayat tersebut turun

berkenaan dengan ketakutan Nabi pada orang-orang Qgraisy, maka

beliau diberikan ketenteraman dari hal itu."

Mereka yang bryendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12315. Al Qasim menceritakan kepadaku, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepadaku, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dia berkata: Nabi Mutrammad

SAW sangat takut kepada orang Quraisy, maka turunlatr

ayat, ,226i i-A}:'- {it(e "Dan Allah akan menjagamu

dari manusia," saat Rasulullatr berbaring, beliau berkata,

" Barangsiapa berkehendak meninggalkanht (tidak menj aga

2t3 As-Snynthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/l l9), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir. Telah disebutkan pula dalam tafsir ayat I I dari surah ini. Hadits

seperti ini telatr dirctapkan dalam Ash-Shahih dari jalur Jabir bin Abdullah.
Lihat Shahih Al Buthari dalarn Al Maghui (4139) dan Muslim dalam Al
Fadha'il (13), setla Munad Ahmad (31311,3il,390).
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beliau lagi), maka tinggalkanlah aku."2$a

12316. Hannad menceritakan kepadaku, dia berkata: Telatr
menceritakan kepada kami waki, dari Ibnu Abi Khalid, dari
Amir, dari Masruq, dia berkata: Aisyah berkata,
"Barangsiapa berbicara kepada engkau batrwa Muhammad
menyembunyikan sesuatu dari wahyu, mqka itu bohong!,,
Aisyah tatu membacakan ayat, 4 6riL$'U, { 3i;liffi-
i$ "Hai Rasul, sampaikanlah aw 

- 

wn; diturunlmn
kcpadamu dari Tuhanmu.... "285

12317. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, dia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Asy_
Sya'bi, dia berkata: Aisyah berkata, .,Barangsiapa

mengatakan batrwa Muhammad SAW menyembunyikan
(wahyu), maka dia telah berdusta dan dusta yang sangat
besar di sisi Allah! Allah berfirman untuk mengingatkan
Nabi-Nya, ej u 6jy Jjt U .{. JiSi (i!q ,nor Rasut,

sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari
Tuhanmu... t.t'286

12318. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu
Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin
Abu Hannad mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya,bi,
dari Masruq, ia berkata: Aisyatr berkata, .,Barangsiapa

mengatakan batrwa Muhammad SAW menyembunyikan

I

285

285

Al Qadhi Iyadh dalam Asy-sytfa (hal. 33g), cet. Dar Al Fib, Beirug serta As-
suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/r2o), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir.

liriwayatkan dengan sedikit perbedaan dalam lafazh Al Bukhari dan Tafsir Al
fu'an (4612,4855), At-Tauhid (153), dan shahih Musrim, bab: Ar Iman es7).Ibid
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sesuatu dari kitab Allah, maka dia telatr berdusta yang begitu

besar kepada Allatt. Allah berfirman, slU $. Sili (V-
ej n6iy'noi Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan

kepadamu dari Tulanmtt...'. "287

12319. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullatt

bin Shatih menceritakan kepadakq dia berkata: Al-Laits

menceritakan kepadaku, dia berkata: Khalid menceritakan

kepadaku dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Muhammad bin Al

Jahm, dari Masruq bin Al Ajdq dia berkata: Suatu hari aku

berkunjrurg ke Aisyah, lalu aku mendengar ia berkata

"Kebohongan yang paling besar adalah seseorang yang

mengatakan batrwa Mutrammad SAW menyembunyikan

sesuatu dari wahyu! Padatral Allah telatr berfi**, (1,6

3i n 4y3$U {i \i}i'Hai Rasut, sampaitrantah apa

yang diturunkai kcpictamu dari Tutanmu.. -'.'288

Dan maksud firman-Nya, sr6i ';i AU;-'iir(5 "Dan Atlah

alran menjagamu dari manusia," adalalL "Dia melindungimu dari

orang yang hendak melakgkan keburukan kepadamu." Asalnya adalatt

"tali geriba" (kantong air dari kulit), yaitu sesuatu yang dibuat dari tali

dan benang, sebagaimana dikatakan dalam syair,

20
2tt

G os'oL,:l+ii r<:;; "ot,ay'#iij
"Dan aku berkata, 'HendaHah kalian memathui raja,

sesunggulmya raja akan melindungi kalian, jika ada dalam diri

Lihat caatan kaki sebelumnya.
Ibid



manusia suatu penjaga'. "289

Adapun ayat, i;il3\ ;;i\c#7 :if lry " sesungguhnya Alt ah

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang lafir," itu bermakna

bahwa Allah tidak memberi taufik berupa petunjuk kepada orang yang

menyimpang dari jalan yang benar, melanggar dari jalan yang lurus,

mengingkari apa yang diberikan dari sisi Allah, dan tidak memenuhi

perintah Allah yaurLg telah difardhukan dan yang diwajibkan

kepadanya.

$o0

Uj';*4$, -zi;fuil :-i v r;i, {F'{,={*ii'JAi S
43 n aqLJjTl, #) 6{6415 &j e #yiJ

@ rrf3i rfli &;,frfiW6;t,
"Katal<mtlah, 'Hai ahli kitab, l<.arru tidnk dipandmg

buagama sedikit prn hingga lraffru menegakl<mr aj man
aiaran Tarnat, Injil dm Al Qn'an yang diamui<mt
l<epadarw dmi Tuhartmti . Sesr.mggzlwrya apa ymrg

diamutl<m l<epadomt (lvfuhanmad) dmi Tuhcmntu al<mt

merwnbah l,cfunlwl<nfrrl dm kelafiran kepadn l<ebanyal<mt

ilmi ms el<a; malra j onlgarllah l<nryu bq s eilih hati tuhadap
orang. qcmg y dng kafir iht."

(Qs. Al lvlaa'idah [5]: 68).

Swah/Jlvlaa'iilah

Lihat bait tersebut pada Abu Ubaidatt dalm Majaz Al Qur'an (l/l7l). 6-i,
adalah isin f il dengan malma rr-.jlr. (26i tidak mengetahui siapa yang

mengatakannya.
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Abu Ja'far berkata: Ini merupakan perintah Allah SWT,

sebagai bentuk peringatan untuk Nabi-Nya, Muhammad SAW, guna

menyampaikannya kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang berada di

persimpangan. Allatr berfirman, "Katakanlatr watrai Mutrammad," dan

bagi mereka kaum Yatrudi dan Nasrani- ,{;ii $V- "lrohai ahli

kitab," Taurat dan Injil. "Kamu tidak dipandang beragama sedikit

pilfi," dari sesuatu yang kalian tinggalkan dari Musa 'alaihissalam,

yaitu kaum Yahudi, dan begitu pula tidak menegakkan apa yang

diberikan Isa, bagi orang Nasrani, "Hingga kamu menegakkan ajaran-

ajaran Taura! Injil, dan Al Qur'an yang diturunkan kepadamu dari

Ttrhanmu...." dari Mghammad untuk kalian berupa Al Fgrqan, maka

beramallah kalian dan berimanlatr sebagaimana keimanannya

Muhammad, dan membenarkan perkataannya. Serta berikrarlatr di sisi

Allah, dan janganlah berdusta dengan sesuatu, serta jangan

memisahkan rasul-rasul Allah. Namun ternyata sebagian beriman dan

sebagian lainnya kaft. Sungguh, kekafiran pada satu saja maka

kafirlatr pada semuanya, karena kitab-kitab Allah membenarkan

sebagian kepada sebagian lainny4 maka barangsiapa sebagian lain

mendustakan, maka berdustalah semuanya.

Demikian pendapat kami, sebagaimana riwayat berikut ini:

12320. Hannad bin As-Sari dan Abu Kuraib menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Yunus bin Bakir menceritakan

kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abi

Muhammad -maula 
Zatd bin Tsabit- menceritakan

kepadaku dari Ikrimatr atau Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas,

dia berkata, "Rasul didatangi Rafi' bin Harits, Salam bin

Misykuur, Malik bin Ash-Sshai[ dan Rafi bin Huraimalah,
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mereka berkata, 'Hai Muhammad, bukankah engkau

mengatakan bahwa engkau berpegang pada millah Ibratrim

dan agamanya? Dan beriman dengan apa yang ada di sisi

kami, yaitu Taurat? Dan engkau bersaksi bahwa Taurat itu

benar-benar dari Atlah?' Rasulullatr sAW menjawab, 'Tentu,

alran tetapi lralian telah merubah dan menyimpangknnnya

dari perianiian yang telah lwlian buat' Kalian iuga

menyembunyikan apa yang telah diperintahkan di dalatn

kitab suci lratian untuk lalian jetaskan kepada manusia' dan

aht bebas dari perbuatan kalian'' Mereka lalu berkata'

'sesungguturya kami mengambil apa yang ada di sisi kami'

maka kami mendapat kebenaran dan petunjuk' serta tidak

mempercayai kamu dan tidak mau m€ns,1rti*y1,1]ff-t4.1

menurunkan ayat,.\# 6 ,ij'i g ,ii {F'i:l ,gi'Jlln- S
'ft;n eki e #y i,$ ui|*..1\i'z;;gv Katatrantah' 

. -"'*1

'S g-,A $F"FJ:p!
i 14t$ u;A\'Katatu

ahti Htab, kami tidak dipandang beragama sedikit pun

hingga kamu menegakkan ajaran'aiaran Taurat' Injil' dan

Al Qur'an yang diturunkan kzpadamu--dari Tuhonmu""

hingga firman-Nv q i,4;<Jl ,;ii &;8,1 'Matra iangantah

kamu bersedih hati atas orang'orang l*fi"'""0

12321. Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu watrab

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zaid berbicara

perihal t*,;;*, ,'#j * r;t {";F ';SJi'J;li-S

"it; ,, {4ytiu; 
"*t6't;gt 

"Katakantah"Hai

ahti kitai, trami tidak dipandang beragama sedikit pun

[so Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabmt$yah QDl.7-)'-fbnu Ali Hatim dalam

tafsir (4/l l7a), serta es-Suyuthi dalam id-Dun Al Mantstt (31120), dan ia

menisbatkanny" r"p"ai mr,i Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Mrmdzir, Ibnu Abi Hatim,

serta Abu SYaikh.
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hingga kamu menegakkan aiaran-aiaran Taurat, Iniil, dan

Al Qur'an yang diturunkan lrepadamu dati Tuhanmtt''" la

berkata, "Kita telah berlalu dari atrlul kitab terdatrulu, Taurat

untuk Yatrudi, dan Injil untuk Nasrani, apa yang dittrntnkan

pada kalian, dan apa yang diturunkan kepada kita, yakni kita

tidak dianggap beragama sedikitpun hingga kita menegakkan

ajaran-ajaran yang diturunkan kepada kita dari Tuhan

fai1u.::291

rarrwir riman Alllh, aj n ql,$u,,pt ${6'+13
i$$ii ,';i( & ;;li $(i{; W usesungguhnva apa vans

ditarunhan kepadamu (Muhammad) dafi Tuhanmu ahan

menambah kedurhahaan dan hekafiran kepada hebanyahan dari

mcreho. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap otangatang

halb.'

Abu Ja'far berkata: Arti ayat, qfijg #) f$6'+i5
Kt Ct* ej n "sesungguhnya apa yang diturunlran lepadamu

(Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan

lrelrafiran lrepada kebanyakan dari mereka," adalah, "Allah telah.

bersumpatr bahwa akan menambah banyak lagi (kedurhakaan) orang-

orang Yatrudi dan Nasrani yang telah banyak diceritakan dalam ayat-

ayat. Jadi, kitab tersebut pada hakikatnya merupakan kitab yang

diturunkan kepadamu (Mutrammad) atas apa yang mereka ceritakan

kepadamu sebelum turunnya Al Qur'an." (i{:, *Don kehtfuran,"

artinya mengingkari kenabian Muhammad SAW.

Kami telatr memberikan penjelasan mengenai makna lafazh

zet Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail Ql28l)-
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thughyan pada bagian yang telah disebutkan sebelumnya.2e2

Firman Allah, 'uFJi ,;ii & jili fi ,'Matra jangantah trnmu

bersedih hati, terhadap orang-orang yang kafir itu." Penjelasannya

adalah: Dengan firman-Nya, "la ta'sa" Allah memaksudkan, "Maka
janganlah bersedih." Dalam bahasa Arab, dikatakan asiya fulan 'ala

kadza,jika si fulan bersedih lantaran hal itu. Demikian pula kata kerja

ya'sa dat asan. Termasuk pengguman kata asa dengan pengenian ini
adalah perkataan Rajiz:

;\tyj'ul*'q;$
"Kedua matanya lebam karena kesedihan (asa) yang terlalu.'ze3

Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya, "Janganlah engkau

bersedih watrai Muhammad lantaran orang-orang kafu Yahudi dan

Nasrani dari bani Isra'il telah mendustakanmu, karena hal semacam itu
merupakan kebiasaan mereka terhadap para nabi mereka. Jika

terhadap nabi-nabi mereka sendiri mereka berbuat demikian, maka

apalagi terhadap dirimu?"

Para atrli takwil juga menyampaikan pandangan seperti yang

kami nyatakan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12322. Al Mutsanna menceritakan padaku, ia berkata: Abdullah bin

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin

zvz Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 15 dan256.
2e3 Orang yang mengatakan adalah Al Ajjaj. Makna lafazh J,.iJr adalatr apa yang

sebelumnya telah membuat sedih. Maksudnya adalatr Rajaz menurut Abu
Ubaidah dalarn Majaz Al Qur'an (l-l7l) dan Al-Lisan (-.j). Lihat Tafsir Al
Qurthubi Qty 6,hal. 245) dan Ad-Diwan (hal. I l8).
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Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 6)lL\j'g &66|13(K g;y ej n "sesungguhnya apa yang diturunlwn

lrcpadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah

kcdurhalaan dan lrekofiran kcpada kebanyalcan dari

mereka," ia berkata, "Maksud dari 'apa yang diturunkan

kepadamu' adalah At Furqan. Allah kemudian berfirman,

' Maka j anganlah engkau bers e dih'. "2e4

12323. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sadi, tentang firman Allah, t#i ,ii( & iU {r "Maka

janganlah kamu bersedih hati (fa la ta'sa) terhadap orang-

orang yang lcafir itu," ia berkata, "Maksudnya adalah,

' Janganlatr engkau bersedih'."

ooo

$\ <;r g. $35 35i*t$ 1i-6 O$i'',tfic',u$\ i,L

@ 5j;;. #|; 4 3;ifi €$. :6 r*ii ;Ai;
"S esungguhny o or (mg- CIr (mg rntlcmin, or (mg. ofi mg Y dhudi,

Shabin dart orung-ordngNasroni, siapa saia (di mttara
muelrr) yarrgbet'tmarr pado y'Jlah dnr.Hffi Akhir dnrl

bqamal sholih, n.al(a tidak adal<el<hawatuan tcrhadflp
mqela dnn tidak (pula) merel<abqsedihhati."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 69)

2e4 Al Baghawi dalun Ma'alim At-Tanzil QlzSl).
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Abu Ja'far berkata: Allatr Yang Maha Tinggi berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan utusan-

Nya, yaitu orang-orang Islam."

1i6 5-5i'e "Do, orang-orang Yahudi," maksudnya adalah

orang-orang yang memeluk agama Yatrudi dan orang-orang Shabin.

Kami sudah jelaskan perihal mereka sebelum ini.

,<.il; 6 li;3i5 "Dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di

antara merekn) yang beriman." r:ii r;)(t;t\ "Kepada Allah dan

Hari Akhir, " serta membenarkan adanya kebangkitan setelah

kematian, dan mereka yang melakukan amal shalih untuk bekal Hari
Kemuidan, hari dimana semua dikembalikan kepada-Nya.

4 37 9i "Mot tidak ada kckhawatiran terhadap

mereka," mengenai berbagai kesusatran yang akan mereka temui pada

Hari Kiamat. 'bi;;- p {; "Do, tidak (pula) mereka bersedih,,

terhadap segala sesuatu yang mereka tinggalkan di belakang berupa

dunia dan kehidupannya, setelatr mereka mengetahui agungnya patrala

yang disediakan Allah r.rntuk mereka sebagai penghormatan.

Aspek i'rab dalam ayat ini sudatr kami jelaskan sebelumnya

dan tidak perlu kami ulangilagi.zes

ooo

6a'93 
"i@fi;|k,fi1-,r. 

Ji6 fi i-fl
'bj6 6,h 1i34 6i -# {*7 t4'3i5 $q

2es Lihat tafsir suratr Al Baqarah ayat 15 dan256.
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"Sesungguhny c-[<arni tclah me,ngotrtil pertarJiian dmi bon'ii

Iva'il, dan tclah Karri utus l<epada mer:elca fisnl.tdsal
Tetapi setiap datmg seorang rastllnpodo mqela dmgan

merrbawa apa ydrJg finf,k diingini olehhawa nrrfzu muela,
(*alra) sebagimr dmi rus.tl-rasal iat mqel<a &l'sl;oil<m dmt

sebaglan y dfig lain mercl<,a bu'trlu;h."

(Qs. AlMaa'idah [5]: 70)

Abu Ja'far berkata: Allatr Yang Matra Tinggi nama-Nya

berfirman, "4ku bersumpatr, 'Sungguh, Kami telah mengambil

perjanjian dari bani Isra'il untuk memurnikan tauhid kepada Kami,

mengerjakan apa yang Kami perintahkan kepada mereka, dan

meninggalkan apa yang Kami larang bagi mereka. Kami utus para

rasul kepada mereka dengan membawa hal tersebut. Melalui mulut

para rasul yang Kami utus itu, Kami janjikan pahala yang besar pada

mereka sebagai imbalan karena melakukan ketaatan kepada Kami, dan

Kami ancam mereka dengan siksa yang sangat pedih sebagai balasan

karena melakukan kemaksiatan terhadap Kami. Tiap kali datang

utusan Kami kepada mereka dengan membawa sesuatu yang tidak

mereka senangi dan tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka

sebagian mereka dustakan dan sebagian lain mereka bunuh. Hal

tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang Kami ambil

dari mereka, kelancangan terhadap Kami, dan keberanian untuk

menentang perintah Kami."

ooo

'p 4 tni .<.G'i ik i#U <,K Si t#,
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@ o;s-q\; fr':1"fr P tk' 1#
"Dr,lrt muelca mengbabahwa tidak dl<an tnidi suaht

bencana pun (terhadtp mel":el<a dengan mqnbumth nabi'
nabi iar), mal<a (l,arena iat) muel<a mmjadikta dmt aili,

l,crrudim Allah merwrima tobat mrr:el,a, l<emudimt

l<cbanyal<an dmi mqel<abun dan atli (layi. Dan Nlah
Maha Melilwt apa y ang mqela Wal<,cn."

(Qs. Al lvlaa'idah [5]: 71)

Abu Ja'far berkata: Allah Yang Maha Tinggi berfirman,

"Orang-orang Isra'il, yang sifat-sifatnya telatr dijelaskan Allah (dalam

ayat sebelumnya) 
-yakni: 

Ia telatr mengambil perjanjian dari mereka,

mengutus para rasul pada mereka, dan tiap kali datang seorang rasul

kepada mereka membawa ajaran yang tidak mereka senangi, maka

sebagian mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunutr- dengan

menyangka bahwa mereka tidak akan mendapatkan cobaan dan ujian

dengan berbagai siksa yang berat akibat perbuatan mereka."

it*t i# "Malca mereka menjadi buta dan tuli,"
maksudnya adalatr, "Mereka menjadi buta dari kebenaran dan dari

pemenuhan janji yang telatr Aku ambil dari merekq yaitu untuk

memurnikan penyembahan kepada-Ku, mengikuti perintah dan

larangan-Ku, serta beramal dengan menaati-Ku."

Dengan perkiraan dan persangkaan mereka ifu, "mereko

menjadi buta dan tult' darikebenaran, dan hal itu telatr ditetapkan atas

mereka.

Allah berfirman, "Kemudian Aku beri mereka petunjuk
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dengan kelembutan-Ku kepada mereka hingga mereka bertobat dan

kembali dari berbagai kemaksiatan terhadap-Ku, melanggar perintah-

Ku, dan melakukan perbuatan yang Aku benci, sehingga mereka

kembali melakukan perbuatan yang Aku senangi dan menaati perintah

serta larangan-Ku."

# b ik, \F "; "Kemudian kebanyatran dari
merelra menjadi buta dan tuli (agi), " maksudnya adalah, "Kemudian
mereka menjadi buta dari kebenaran dan pemenuhan janji terhadap-

Ku yang telatr Aku ambil dari mereka, yaitu berupa beramal menaati-

Ku, mengikuti perintatr-Ku, dan menjauhi maksiat-maksiat terhadap-

Ku."

i*i*lkr "Dan kcbanyakan dari mereka menjadi tuli
(lagr), " maksudnya adalah, "Banyak dari mereka -<rang-orang bani

Isra'il yang telatr Aku ambil janji mereka untuk mengikuti para rasul-
Ku dan mengamalkan kitab-kitab yang Aku turunkan pada mereka-
menjadi buta dan tuli dari kebenaran setelatr Aku menerima tobat
mereka dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan."

6fi q'i4. 'jllj "Dan Allah Maha Metihat apa yang
merelra kerjakan," maksudnya adalah, "DIa melihat segala perbuatan

mereka, yang baik maupun yang buruk, dan Dia akan membalas

semurnya pada Hari Kiamat. Jika perbuatan mereka baik, maka

balasannya juga baik, sedangkan jika perbuatan mereka buruk, maka

balasannya j uga buruk. "

Para ahli takwil juga mengemukakan pandangan seperti yang

kami sebutkan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:
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12324. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan pada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

pada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, $ f#,
UlK "Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi
suatu bencana pun...." ia berkata, "kaum bani Isra'il mengira

tidak akan ada suatu bencanaun, 'malca mereka menjadi buta

dan tuli ', setiap kali terjadi bencana yang menimpa mereka,

dan mereka pun binasa karenanya."2e6

12325. Muhammad bin Al Hasan menceritakan pada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi,tentangayat,il'!isi;.1rQ<rpSf#r"Dan
mereka mengira balma tidak alcan terjadi suatu bencana

pun (terhadap merela dengan membunuh nabi-nabi itu),

maka (karera itu) merelea menjadi buta dan tuli," ia berkata,

"Mereka mengira diri mereka tidak akan mendapat bencana,

maka mereka menjadi buta dan tuli dari kebenaran."2eT

12326. Ibnu Waki menceritakan pada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari Mubarak, dari Al Hasan,

tentang ayat, U <rK $i f#, "Dan mereka mengira
bahwa tidak alran terjadi suatu bencana pun (itnoh),,, ia
berkata, "Fitnah maksudnya adalatr bencana (bala).D2eg

12327. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/tl7s) serta As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (3/l2l), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,
Ibnu Abi Hatim, serta Abu Syaikh.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/ll7s) serta As-suyuthi dalam Ad-Dut At
Mantsur (3/l2l), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim,
serta Abu Syaikh.
Ibnu Abi Hatim dalam tafst (4/1177).
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Ashim menceritakan pada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, L+ 4;S $i fG, "Dan mereka mengira bahwa

tidak akan terjadi suatu bencana pun (fitnah)," ia berkata,

" Fitnah maksudnya adalatr kesyirikan (as-syirk)."2e

12328. Al Mutsanna menceritakan padaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid,mengenaifi rmanAllah,ir:JtU<;*Sif-G,
ir*t "Dan merela mengira bahwa tidak akan terjadi
suatu bencana pun, maka mereka menjadi buta dan tuli," ia
berkata, "Maksudnya adalatr orang-orang Yahudi."3oo

12329. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kurpadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang ayat,lj,I;,
ir*, "Maka mereka menjadi buta dan tuli," ia berkata,

"Mereka adalah orang-orang Yahudi."3ol

Ibnu Juraij berkata: Diriwayatkan dari Abdullatr bin Katsir, ia
berkata, "Ayat ini untuk bani Isra'il."

Ia juga berkata, "Fitnah adalah bencana dan penyuci*.::302

ooo

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l lz8) dan As-suyuthi daram Ad-Durr Al
Mantsur (3ll2l).
Ibid.
Lrhat An-Nukat wa Al Uyun Ql 55).
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J6;"-;f '*r) &-si.i,;i 5yl-J6 <)-ij,LL"r5
;'iu*-; ,{y;U|; j:,^i'bii[ ,y*-,1--* A#j(

2u=o- 
1t b <4+!tl6i"3L3i ffrt;ii r*xi,;?,ir

"Senrnggzhny a te,lah kl;rfwldh ofi mg. or dng y dr.g b ql<ata,

'S esznggahny a Allah adnldh AI Masih Futr a Mary arr,,
padahal Al Masih (sendiri) bql<ata, 'Hai bani lxa,il,

senbahlah AJlah Tulwri<u ilm Tuharvrur,. Senrngguhnya
ormtg yar.g metnpusel<uatl<mt (sewatu derrydrr) Allah,
mal<a pdsti Allah mengfiararnl<ml<cpadanya s-rir:ga, dmt
tempatnya ialah nqalca. Tidaklah adabagi onmg.or(mg

zlwlim ifl.t seorung perrolong W.,,
(Qs. Al Maa'idah t5l z 72)

Abu Ja'far berkata: Ini adalah pemberitahuan dari Allatr
Yang Matra Tinggi mengenai sebagian ujian yang menimpa orang-
orang bani Isra'il yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mereka
mengira tidak akan tedadi suatu bencana pun. Allah yang Maha
Tinggi berfirman, "sebagian di antara bencana dan ujian yang Aku
timpakan kepada mereka 

-sehingga 
mereka melanggar janji

terhadap-Ku dan mengubah perjanjian dengan-Ku yang telatr aku
ambil dari mereka trntuk tidak menyembah selain-Ku, tidak
meqiadikan Ttrhan selain-Ku, mengesakan-Ku, dan menaati-Ku-
adalatr hamba-Ku Isa putra Maryarn. Sesungguhnya Aku
menciptakannya, dan Aku berlakukan di tangannya mukjizat seperti
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yang Aku berlakukan di tangan banyak rasul-rasul-Ku. Kemudian

Bani Isra'il menjadi kafir dan berkata, 'Dia adalah Allah'."

Ini merupakan perkataan golongan Ya'qubiyah/Jacobian3o3

dari kalangan Nasrani 
-mudatr-mudatran 

mereka mendapat murka

Allatr-.

Allah Yang Maha Tinggi berfirman, "Ketika Aku uji dan

timpakan bencana kepada mereka, mereka pun mempersekutukan-Ku

dan berkata, 'Ia hanyalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk-

Ku, seorang hamba seperti mereka sendiri di antara hamba-hamba-Ku,

seorang manusia biasa seperti layaknya mereka yang diketatrui

keturunan dan orang tuanya, yang dilahirkan dari seorang manusia,

mengajak mereka untuk mengesakan-Ku, memerintatrkan mereka

303 Yakni salah satu kelompok Nasrani yang dinisbatkan kepada Ya'qub Al Barda'i
@aradayus), yang menjadi uskup kota Udese, Konstantin. Mereka menyatakan
dzat "yang satu" terhadap Al Masih, dan maknanya menurut mereka bahwa
Allah dan manusia bersatu dalam satu wujud, yakni Al Masih.
Mayoritas golongan Jacobian menyatakan 

-sebagaimana 
dikatakan oleh Asy-

Syahrastani- bahwa Al Masih itu satu esensi, satu oknum, selain bahwa ia
terdiri dari dua esensi, yaitu bersatunya dzat tuhan yang abadi dan dzat manusia
yang baru, sebagaimana bersatunya roh atau jiwa dan raga, sehingga menjadi
satu kesatuan.
Ibnu Hazm mengatakan bahwa seandainya Allah tidak menyifati perkataan
mereka dalam kitab-Nya (surah Al Maa'idah ayat 17 dan 72). Maka tidak ada
seorang mukmin yang menceritakan kisah yang keji ini.
Kelompok keyakinan Al Halqiduni (451 M) telah menyerukan akidah ini,
namun tidak menghalangi Ya'qub untuk mendakwahkan pemikirannya, hingga
muncul gereja yang diatasnamakan pada namnya, aliran ini telah menyebar di
mesir bagian Nuba (selatan Mesir) dan Etiophia, hingga islam menaklukan
mereka. Beberapa golongan ini telah bergabung dengan kekuasaan gereja Roma
pada abad 18, dan sekarang lebih dikenal dengan sebutan kristen Katolik. Lihat
Al Fashl karya Ibnu Haufl, yang telah ditahqiq oleh DR. Muhammad Ibratrim
Nashr dan DR. Abdrurahman Umairah, dan telah diterbitkan oleh Dar Al Jail,
Beirut, 1985 (iilid l/l I l, I l2). Al Milal wa An-Nihal karya Asy-syahrastani,
terbitan Dar Al Fik , Libanon, Cetakan pertama 2002, (Jilid l/li2-l&4),
Mausu'ah Al Adyan Al Muyassarah, terbitan Dar An-Nafa'is, Beirut, Cetakan
pertarna 2001 (hal. 502, 503).
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untuk menyembah-Ku dan taat kepada-Ku, menyatakan kepada

mereka bahwa Aku adalah Tuhannya dan Tuhan mereka, dan

melarang mereka menyekutukan-Ku dengan sesutupun. Mereka

menyatakan hal itu karena ketidaktahuan dan kekafiran mereka

kepada Allah, padahal tak selayaknya Allah beranak maupun

diperanakkan.

Firman-Ny", ff.5; ;; il'b36 .b#L-*- &;,rt 36i
"Padahal Al Masih berkata, 'Hai bani Isra'il, sembahlah Allah
Tuhanlru dan Tuhanmu'," maksudnya adalah, "Isa berkata,

'Lakukanlah penyembahan dan perendahan-diri hanya kepada Dzat

yang kepada-Nya segala sesuatu merendatrkan diri dan kepada-Nya

semua yang ada tunduk serta patuh, yaitu Tuhanku dan Tuhan kalian.

Dia adalah Rajaku dan Raja kalian, Tuanku dan Tuan kalian, yang

menciptakanku dan kalian."

'zEJ( ,*Xti; i1 i'-sAn "sesungguhnya orang yans
mempersehttukan (sesuatu dengan) Allah, mako pasti Allah
mengharamkan lcepadanya surga," untuk dia tempati di akhirat

kelak.

3l3i iifii "Dan tempatnya ialah neraka," maksudnya adalah

tempat kembali dan tempat tinggalnya 
-yaitu tempat yang akan

dituju dan menjadi tempat kembali baginya, untuk orang yang

menjadikan sekutu bagi Allatr dalam penyembahan-Nya- adalatr

neraka Jatranam.

A$At lij "Dan tidaklah ada bagi orang-orang zhalim

itu," maksudnya adalah, "Sedangkan bagi orang yang mengerjakan

selain sesuatu yang diperbolehkan oleh Allatr dan menyembah sesuatu

yang tidak berhak disembatr oleh makhluk, maka tidak ada 2t4 ;
'Seorang penolong pun' yang akan menolongnya pada Hari Kiamat



TdstuAih:Itui

dari hukuman Allah jika dia hendak memasr*kannya ke dalam neraka

Jahanam."

ooo

Kt$ {y-le.6i'# AS'$ 5t-1:JC r{''fu ri
;i, \rF{<rji{# <,Jfigi,f4 i of,"*t

@iJlri
"Sesungguhny a l<afirlah or cmg- or (mg y ong rnutgatakmt,

'Bahwasarrya y'.J;lah salah seonmg dmi yarrg tigo'. Padahal
sel<,ali.l,ali ddak aila athan selarn dari TulwrYangBsa.

Jil<a mqeha ddf,kbqhma dmi apa yorrg rnerelrakrltalrrlrt
ifi.t, pasti orcmg.or(mgyolngkafir ili antarumqel<a al<ar.

ditirnpa sil<saan y dng pedih."

(Qs. Al }vlaa'idah [5]: 73)

Abu Ja'far berkata: Ini juga merupakan pemberitahuan dari

Allah Yang Maha Tinggi nama-Nya mengenai golongan lain dari

orang-orang bani Isra'il, yang sifat-sifatnya dijelaskan dalam ayat-ayat

sebelumnya, yaitu ketika Allah menimpakan bencana terhadap mereka

setelah mereka mengira batrwa mereka tidak akan ditimpa musibah

dan cobaan. Mereka berkata 
-yang 

menunjukkan kekafiran dan

penyekutuan terhadap Tuhan mereka-, *Allah adalah salah seorang

dari yang tiga."

lni merupakan perkataan yang diikuti oleh mayoritas pemeluk

Nasrani sebelum terpecatrnya Ya'qubiyatr, Malakiyah, dan
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Nestoriyah.3oa Mereka, dalam riwayat yang sampai kepada kita,

beerkata, "Tuhan yang Abadi adalah sebuah substansi tunggal yang

meliputi tiga oknum, yakni Bapak yang memperanak dan tidak

diperanakkan, Putra yang diperanak dan tidak memperanak, dan Istri

yang menyertai di antara keduanya."

Allah Yang Maha Tinggi nama-Nya berfirman mendustakan

perkatakan mereka tersebut, !-.l6t \ "Podohal sekali-kali tidak

ada than selain dari Tuhan Yang Esd." Maksudnya adalah, "Tidak

ada dzat yang disembah oleh kalian, watrai manusia, kecuali Dzat

3q Al Malakiyyatr atau Al Mulkanilyatr, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu

Hazrn adalah aliran yang dianut oleh semua raja-raja Nasrani, selain Etiophia
dan An-Nuba (Selaan Mesir), yakti aliran kelompok Nasrani Afrika,
Shuqliyah, dan Andalus (pada masanya) serta sebagian besar Syam. Mereka

berkata, "sesungguhnya Allah SWT terdiri dari tiga eseirsi, yainr Bapak, fuiak,
dan Ruh @dus."
Menunrt merek4 Al Masih adalatr Tuhan Yang Sempurna sepe,lruhnya, Manusia

sempurna sepenuhnya. Manusia yang dimaksud adalah yang telah disalib dan

dibunutr, sedangkan yang dimaksud Tuhan adalatr yang tidak terkena perbuatan

tersebut (disalib dan dibunuh).
Sementara itu, Asy-Syatuastani berbeda pendapag yakni kelompok ini
mengatakan bahwa kematian dan penyaliban itu terjadi pada An-Nasut dan Al-
Lahut sekaligus, aliran ini pertama kali mucul di daerah Rum. Semua penguasa

imperium Bizantium menganut paham Mulkaniyyah sejak imperium Kostantin

kedua. Mereka dalam pemy ataannya mengatakan bahwa An-Nasut dan Al-Lahut
bersatu dalam diri Al Masih seperti bercampurnya air dengan susu, dan Al
Masih itu adalah tuhan yang haq yang berasal dari tuhan yang haq. Lihat Al
Fashl (ll1l0, I I l), Al Milal (l/179-l8l) dan Mausu'ah Al Adyan Al Muyasarah
(haI.460).
Adapun Nestorian atau An-Nasathirah, mereka mengikuti Nasthur Betik
Konstantin (3S0451M) dan ajarannya sampai pada Anthakia. Kelompok ini
mengatakan bahwa dalarn diri Al Masih ada dua jiwa" yakni jiwa llahi dan jiwa
Insani, serta mengingkari pendapat batrwa Maryarn telatr melahirkan Tuhan.

Mereka mengatakan bahwa Maryarn melahirkan manusia. Setelah itu
menyebarlah pemikiran Nestorian hingga mencapai Anthakia, kemudian sampai

Persia dan menyebar ke pelosok wilayah lainny4 hingga mencapai India dan

Cina. Lihat Al Fashl (l/1 I l) dan Al Milal (l/181, 182). Disebutkan pula bahwa

Nestor telatr masuk pada masa Al Makmun, dan keberadaan mereka muncul di
sini sekitar 3 abad. Lthat Mausu'ah Al Adyan Al Muyassarah (474,475).
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yang satu, yaitu Dzat Yang tidak memperanakkan sesuatu dan juga

tidak diperanakkan. Tetapi, Dialah pencipta segala sesuatu yang

beranak dan segala sesuatu yang diperanakkan."

<rJ;igi;iri 7 oV "Jilu mereka tidak berhenti dari apa

yang mereka katakan ifz, " maksudnya adalatr, "Jika orang-orang yang

mengucapkan perkataan ini tidak menghentikan perkataannya, yaitu

balrwa Allah adalatr salatr satu dari yang tiga', UFf 3-51 (#
ilj At:i ;1, 'Pasti orang-orang yang kafir di antara mereka

akan ditimpa siksaan yang pedih." Mereka yang mengucapkan

perkataan ini dan yang mengucapkan perkataan lain, yaitu *Allah

adalatr Al Masih putra Maryam," akan dikenai siksa yang pedih,

karena kedua golongan ini adalah orang-orang kafir dan musyrik.

Oleh karena itu, Allah kembali menggunakan lafazh yang umum

dalam memberikan ancaman dengan siksa yang pedih, dan tidak

berfirman, "Pasti mereka akan ditimpa siksa yang pedih," karena

seandainya dikatakan demikian, maka ancaman dari Allah Yang Matra

Tinggi hanya berlaku khusus untuk orang yang mengucapkan

perkataan kedua 
-*Allah 

adalah satu dari yang tiga"- dan tidak

termasuk di dalamnya orang-orang yang berkata, "Al Masih adalah

Allah.'

Jadi, Allatr Yang Tinggi nama-Nya memberlakukan ancaman

secara umum kepada seluruh orang kaIir, agar para audiens ayat-ayat

ini mengetatrui batrwa ancaman Allah mencakup kedua golongan bani

Isra'il tersebut, dan juga orang-orang kafir yang memiliki pandangan

yang serupa dengan mereka.

Jika ada seseorang yang bertany4 "Bila benar apa yang Anda
jelaskan, lalu kepada siapa kata ganti ha' dan mim pada lafazh

minhum?"

-
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Dijawab, "Kata ganti itu kembali kepada bani Isra,il.,,

Jika benar apa yang kami jelaskan, maka penjelasan ayat tadi
adalah, "Jika orang-orang bani Isra'il tersebut tidak menghentikan
perkataan datrsyat yang mereka ucapkan mengenai Allah, maka
pastinya orang-orang di antara mereka yang berkata, 'sesungguhnya
Al Masih adalah Allah', dan orang-orang yang berkata,
'Sesungguhnya Allatr adalah satu dari yang tiga', juga semua orang
kafu yang mengikuti jalan mereka, akan ditimpa siksa yang pedih
karena kekafiran mereka kepada Allah."

Sekelompok ahli takwil juga menyampaikan pandangan seperti
yang kami kemukakan, yaitu batrwa ayat-ayat ini dimaksudkan untuk
orang-orang Nasrani.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12330. Mtrharnmad bin Al Hasan menceritakan pada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada
kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-
suddi, tentang ayat, fii iSy Ai 5y66 ifr';U S
"Sesungguhnya ka/irlah orang-orang yang mengatakan,
'Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga,,,, ia
berkata, "Orang-orang Nasrani berkata, .Allah, Al Masih,
dan ibunya'. Hal itu ditunjukkan dalam firman Allah, adakah
kamu berkara kepada manusia, 6t gi u #t rl; apti
'Jadilcanlah Aku dan ibuht dua orang Tuhan selain Allah'?"
(Qs. Al Maa'idatr [5]: l l6).305

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1t79) serta As-suyuthi dalam Ad-Dun At
Mantsur (31123),yang berasal dari Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim.
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12331. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujatrid berkata,.

tentang ayat, i:-li a)i 61 5y rJ6 Lif, 'jL ii|
"sesungguhnya la/irlah orang'orang yang mengatakan,

'Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga'," ia

memberikan penj elasan yang sama.306

ooo

.$- : 3j,3 1ii6 fo,;i iJ,j $r JySili yrt
'Maka mengapa mqela finak bqtobm kepann trJ;lah dfrrt

memolwn MtW l<cpada.Nya? Padahal AJ;lah Malru
P mgampun lngi MaIw P enY cy ang.'

(Qs. Al Maa'idah l5lz74)

Abu Ja'far berkata: Allatr Yang Maha Tinggi berfirman,

"Mengapa kedua golongan kafir ini 
-salah 

satunya menyatakan

'Allah adalah Al Masih putra Maryam' dan yang lain berkata 'Allah

adalatr salah satu dari yang tiga'- tidak kembali dari perkataan

merek4 bertobat dari ucapan kekafiran yang telatr mereka katakan,

dan memohon pengampunan dari Tuhan mereka terhadap apa yang

telalr mereka ucapkan." #-s Sia K(2 "Padahal Altah adatah

Maha Pengampun " terhadap dosa-dosa makhluk-makhluk-Nya yang

bertobat, yang kembali menaati-Nya setelah mereka melakukan

kemaksiatan. Juga "Maha Penyayang"terhadap mereka dan menerima

tobat mereka serta kembalinya mereka dari perbuatan yang dibenci-

'6 Muiahid dalam tafsir (hal. 313) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4tll78).
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Nya pada perbuatan yang disenangi-Nya.

Jadi, Dia akan mengampuni dosa-dosa yang telah mereka

lakukan pada masa lampau.

ooo

3:"1i )>i a & ii 3fr Sy ;;j;r &Jt y

-#,'-^:z- ArriTdi eiL'v- 6L'U.j. a*i
@ 5f31 i5 ;,]dti 33,."151 itr

"Al Masih PutraMaryanharryalah seonmg rastil ydrJg
sesrnggulvryotclahbqlalusebelwrtyabebuaparustrl,ilmt

ih,urya seofitng ydrJg sargot benor, leih&.ililanya biasa
menalcmtmal<anart.Pqlwtil<mrbagaimanaKanri

menjelasl<an lnpado mel":el<a (ahli kitab) tanda.tanda
le,l<uasaan (Kani), lcemudim pet:hatil<rrnlioth bagaitr.tanct
mq el<a b up aling ( dori memp erhatil<mr ay at. ay ot Kani

if,t)."

(Qs. Al Maa'idah l5l:751

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitatruan dari Allatl
Yang Matra Tinggi nama-Nya, mengajukan argumentasi untuk Nabi-
Nya, Muhammad SAW, guna berbeda pandangan dengan orang-orang
Nasrani dalam perkataan mereka mengenai Al Masih.

Allah berfirman 
-untuk mendustakan perkataan golongan

Ya'qubiyah, batrwa "Al Masih adalatr Allah" dan perkataan golongan
lain, bahwa "Al Masih adalah putra Allatr"-, "perkataan yang benar
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bukanlah seperti yang dikatakan oleh orang'orang kafir itu mengenai

Al Masih. Yang benar adalah, dia putra Maryam, yang dilahirkan

olehnya layaknya para ibu melahirkan anak-anaknya, dan itu adalatt

salah satu sifat manusia, bukan sifat pencipta manusia. Al Masih bagi

Allah adalah seorang rasul, layaknya rasul-rasul-Nya yang lain, yang

telatr berlalu sebelumnya."

Allah memberlakukan di tangan-Nya segala macam tanda dan

petunjuk yang dikehendaki-Nya sebagai hujjatr bagi kebenarannya dan

bagi kedudukannya sebagai rasul yang diutus kepada maktrluk-Nya,

sebagaimana Dia memberlakukan berbagai tanda dan petunjuk di

tangan para rasul sebelumnya sebagai hujjah bagi hakikat kebenaran

mereka bahwa mereka benar-benar unrsan Allah.

e-* $,; "Dan ibunya seorang yang sangat benar

(shiddiqah), " maksudnya adalah, "Ibu Al Masih adalah seorang

perempuan yang sangat benar."

Lafazh shiddiqah merupakan kata ber-wazan /i'ilah dari akar

kata ash-shidq, seperti halnya perkataan orang Arab, "Fulan shiddiq."

Lata^ shiddiq di situ merupakan kata ber-wazan f il dari akar kata

shidq. Termasuk penggunaan kata semacam ini adalah firman Allah,

fti)f i*-$(t "Orang-orang shiddiqin (orang-orang yang sangat

teguh lrcpercayaannya pada kcbenaran rasul) dan orang-orang yang

mati syahid. " (Qs. An-Nisaa' [a]: 69).

Dikatakan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddie RA dijuluki lsft-
Shi ddi q karena kebenarannya.

Dikatakan pula, "Dia dijuluki shiddiq karena ia membenarkan

Nabi SAW mengenai perjalanannya dalam satu malam pulang-pergi
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dari Makkah ke Baitil Maqdis @eristiwa isra dan.i'ruj).'o'

Firman Allah, i6$i g*LU; $L "Kedua-duanya biasa

memalran makanan," merupakan pemberitahuan dari Allah mengenai

Al Masih dan ibunya, bahwa keduanya membutuhkan makanan dan

minuman urtuk dikonsumsi dan menegakkan tubuh mereka, layaknya

manusia keturunan Adam lainnya. Sesungguhnya seseorang yang

demikian bukanlah Tuhan, karena sesuatu yang membutuhkan

makanan berarti keberadaannya bergantung kepada sesuatu selain

dirinya, dan dalam kebergantungannya terhadap sesuatu yang lain dan

kebutuhannya terhadap sesuatu yang menopmgrya, terdapat pertanda

yang jelas yang menunjukkan kelemahanny4 sedangkan sesuatu yang

lemah jelas merupakan sestratu yang membutuhkan Tuhan, bukan

Tuhan.

Tatrwit fiman Anah: 3 *3t f5 -# J:'u #l
<2i{st jS ;ii, (Perharihan- bosaimana kami menjetaskan

kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuosaan (Kami),
hemudian perhatikanlah bagaimana mereha berpaling (dari
memperhafikan ayat-ayat Kami itu)

Abu Ja'far berkata: Allah Yang Matra Tinggi berfirman

kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW, "Perhatikanlatr wahai

Muhammad, bagaimana Kami menjelaskan kepada orang-orang kafir
dari kalangan Yatrudi dan Nasrani 'tanda-tanda', ydtu berbagai

petunjuk, pertanda, dan argumen terhadap kekeliruan yang mereka

katakan mengenai para nabi Allah, kebohongan mereka terhadap

Allah, klaim mereka bahwa Dia memiliki putra, dan persaksian

3o' Lihat tafsir surah Al Israa' ayat l.
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mereka terhadap sebagian makhluk Allah, bahwa makhluk itu adalatl

Tuhan dan sesembatran bagi mereka. Kemudian mereka tidak bertobat

dari kebohongan dan perkataan palsu mereka, serta tidak berhenti dari

kedustaan dan kebodohan mereka yang luar biasa terhadap Tuhan

mereka, meskipun sudah ada berbagai argumen yang tegas yang

membantatr mereka."

Allah Yang Maha Tinggi berfirman kepada Nabi-Nya,

Muhammad SAW, uPerhatikanlah watrai Mutrammad, bagaimana

mereka berpaling."

Allah berfirman, "Kemudian perhatikanlah 
-meski 

Katni

jelaskan kepada mereka tanda-tanda Kami yang menunjukkan

kekeliruan perkataan mereke ke arah mana mereka disimpangkan

dari penjelasan yang Kami berikan kepada mereka, dan bagaimana

mereka tersasar dari petunjuk kebenaran yang Kami berikan kepada

mereka?"

Orang-orang Arab mengatakan bagi setiap hal yang

dipalingkan dari sesuatu, "Hal itu dipalingkan (mafuk) darinya" Juga

dikatakan, "Aku benar-benar memalingkan (afaktu) si fulan dari hal

semaczrm ini." Artinya, aku memalingkannya dari hal tersebut.

Dengan demikian, uaku adalah orang yang benar-benar

memalingkannya (afifuhu afkan), dan dia adalah orang yang

dipalingkan (mafuk)!' Juga dikatakan, "Tanatl benar-benar kering

(u/ikat)," jika hujan dipalingkan dari tanah itu.

ooo
:

\fr{; r,'H,aF { 6 ;fi e)!,r o:'iif i'

@er( Uai';{t6
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" Katal<nrtlah r'MerrgaQ a l<frnut nwrry emb ah selain dmip aita
Nlah, seswrtu yang ddak dapat mertbcri rwdlwrat

l<epadamt ilm fidak (pula) merrtelri mar$aat?, Dan
Nlahlah Y ang Maha Mendengar lagi MoIw Murgetalrui.',

(Qs. Al Maa'idah l5lz 76)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan argumen dari Allah yang

Matra Tinggi bagi Nabi-Nya, Muhammad SAW, dalam menentang

orang-orang Nasrani yang mengucapkan perkataan-perkataan yang

telatr dijelaskan sebelumnya mengenai Al Masih.

Allah Yang Matra Tinggi berfirman kepada Mtrhammad SAW,
'Katakanlatr watrai Muhammad, kepada orang-orang kafir daxi

kalangan Nasrani itu 
-yang 

menyangka batrwa Al Masih adalatr

Ttrhan mereka" dan menyatakan bahwa Allah adalah salatr satu dari
yang tig+, 'Mengapa kalian menyembah sesuatu selain Allatr, yang
tidak merniliki kekuasaan untuk memberi mudharat dan manfaat
kepada kalian, sementara Allahlah yang memiliki kekuasaan untuk
memberi mudharat dan manfaat bagi kalian? Dialatr yang menciptakan
dan memberi rezeki kepada kalian, dan Dia pula yang menghidupkan
dan mematikan kalian' ?"

Allah memberitahu mereka batrwa Al Masih yang disangka
oleh sebagian orang Nasrani sebagai tuhan, dan yang disangka oleh
sebagian lain sebagai putra Allah, sama sekali tidak memiliki
kemampuan untuk menolak mudharat yang ditimpakan Allah kepada
mereka atau mendatangkan manfaat bagi mereka jika Allatr tidak
menghendaki hat itu. Allah berfirman, "Lalu bagaimana bisa orang
yang bersifat demikian menjadi Tuhan dan sesembatran? Sebaliknya,
Tuhan yang layak disembah, yang kekuasaan atas segala sesuatu

I

I
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berada di tangan-Nya dan yang berkuasa atas segalA sesuatu,

sembahlah Dia dan mumikanlah penyembahanmu kepada-Nya, bukan

segala sesuatu selain-Nya yang lematr dan tak dapat memberimu

manfaat atau mudharat."

Firman Allah, Pt gl i'Kt "Dan Allahlah Yang Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahul, " maksudnya adalah, "Allah Matra

Mendengar permohonan zrmpun mereka jika mereka memohon ampun

atas perkataan mereka mengenai Al Masih. Allatr juga Matra

Mendengar perkataan mereka dan perkataan makhluk-makhluk-Nya

yang lain. Dia juga Maha Mengetatrui pertobatan mereka jika saja

mereka bertobat dari perkataan mereka itu. Allatr juga Maha

Mengetahui hal-hal mereka yang lain."

ooo

W{ ; ;itr''-T ia-"-) a1-# { vf di j;:li S
;;1b;t:146($Lijai; #,r1j4 fi # r(';\

@,ytat
"Katal<anlah, 'Hai ahli kitab, iangarilah l<frnau bqlebih.

lebihan (melampauibatas) dengart cara fidakbenm df,lf,nl

agofiufirru, il.orr jangarrlah l<f,nw mengilcuti lwwa nrltsnt

oftmgordng yang telah sesdt sebeh,tnvrya (sebehnrt

l<cdlcrtangonl\fiuhafii'n.ad),ilsrrmsel<atclahnrenyesatkmt
l<,ebatryal<m (marrusia), ilf,rJ mqela tersesat dmi ialan yor.g

lTtms.t'

(Qs. Al Maa'idah l5l: 77)
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Abu Ja'far berkata: Ini merupakan tuturan Allah yang Maha
Tinggr kepada Nabi Muhammad SAW, "Katakanlatr wahai
Muhammad, kepada orang-orang yang berlebihan mengenai Al Masih
di kalangan Nasrani, ,/4rt j;:U 'Wahai ahli kitab, 

-Allatrmemaksudkan dengan kata al kitab, kitab Injil- ,?") A1;r3 {
'Janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian'."

Allah berfirman, "Janganlah sembrono dalam berkata-kata

mengenai urusan Al Masih yang berhubungan dengan persoalan

keagamaan kalian, hingga kalian melampaui kebenaran dan memasuki
kebatilan. Juga mengatakan mengenai Al Masih bahwa dia adalah

Allah atau dia adalah putra Allah. Sebaliknya katakanlah batrwa dia
adalah hamba Allah, lalimah-Nya yang diberikan-Nya kepada

Maryam, dan ruh dari-Nya."

(iL ;iwti fr vlj4 fr # r.,;t r#'|j,o,n
janganlah kalian mengihtti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat

sebelumnya, dan mereka telah menyesatkan banyak (orang)." Allah
Yang Matra Tinggi berfirman, "Mengenai Al Masih, janganlah kalian
mengikuti hawa nafsu orang-orang Yatrudi yang sebelum kalian telatl
tersesat dari jalan petunjuk dalam mengeluarkan perkataan tentang Al
Masih, hingga mereka mengatakan batrwa dia tidak waras, dan

menuduh ibunya dengan tuduhan dusta, padahal ibunya adalatr orang
yang sangat benar."

(# 'riiA6 "Dan mereka telah menyesatlcan banyak
(orang)." Allah berfirman, "Orang-orang yatrudi itu telah

menyesatkan banyak orang, sehingga mereka menyelewengkan orang-

orang itu dari jalan kebenaran dan membawa mereka pada kekafiran
terhadap Allah dan mendustakan Al Masih."

J*fr 5;:" & ik "Dan mereka tersesat dari ialan yang

I
I
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lurus." Allah berfirman, "Orang-orang Yahudi itu tersesat dari jalan

tujuan, dan mereka berkendara menuju ke aratr selain kebenaran."

Allah Yang Matra Tinggi memaksudkan kesesatan mereka itu
sebagai kekafiran mereka terhadap Allah, pendustaan mereka terhadap

para rasul-Nya -yakni Isa dan Muhammad SAW-, serta

keengganan dan kejauhan mereka dari keimanan. Hal tersebut

merupakan kesesatan mereka yang telatr dijelaskan oleh Allah.

Para ahli takwil juga mengajukan pandangan seperti yang kami
kemukakan tadi.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12332. Muhammad bin Amr menceritakan padaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan padaku, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najilr, dari Mujatrid, mengenai

firman Allah, ,Efl J;1, V i'W, "Dan merelra tersesat

dari jalan yang lurus," ia berkat4 "Mereka adalah orang-

orang Yahudi."3o8

12333. Muhammad bin Husain menceritakan pada kami, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As Suddi,
tentang ayat, ijWi; L3,nrjiai; #,riia fr $ :.1;1 rfr3.ti
./- af* "Janganlah kalian mengihtti hawa nafsu orang-

orang yang telah sesat sebelumnya, dan merekn

menyesatkon banyak (manusia)," bahwa mereka adalatt
orang-orang yang tersesat dan menyesatkan paxa

pengikutnya. ,b/:,tt ;;1 w 'tkt "Dan mereko tersesat

30t Mujatrid dalam tafsir (hal. 313) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l lgl).
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dari jalan yang lurus," yakni jalan yang seimbang.3oe

ooo

,Ht',iri o4 tF *+-14 tul L t$i (;
@ sris-tj,t4ti # q,at't ?- ;,r,)

"Telah dilalcnati oftmg.or(mgl<flfu dmiboni lya'il dengan
lbanDaud ilmt lsa FutraMarynrn. Ymrg ilemikian iau

disebabtcm*"&.mx:ii?,;;:*"0*ibatas"'

Abu Ja'far berkata: Allatr Yang Maha Tinggi nama-Nya
berfirman kepada Nabi Mnhammad sAW, "Katakanlah kepada orang-
orang Nasrani itu, 'Janganlatr berlebihan hingga kalian mengatakan

sesuatu yang tidak benar mengenai Al Masih, dan jangan pula
mengucapkan mengenainya apa yang dikatakan oleh orang-orang
Yahudi yang telah dilaknat oleh Allah melalui lisan para nabi dan

rasul-Nya, yaitu Daud dan Isa putra Maryam.',

Allah melaknat mereka melalui lisan para nabi dan rasul itu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12334. Muhammad bin sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnyq dari Ibnu Abbas, tentang firman

3oe Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
Mantsur (31124), yang berasal
Hatim, serta Abu Syaikh.

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abi

(4/ll8l) dan
dari Abd bin
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Allah, ii6 $11 tF &.U1,1; tulii'4 t$i (;
fi;t q: "Mt 

"Telah dilalonti orang-orang lrafir dari

bani Isra'il dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam," ia

berkata, "Mereka dilaknat dalam setiap lisan. Pada masa

Musq mereka dilaknat dalam Taurat. Pada masa Daud,

mereka dilaknat dalam Zabrr. Pada masa Isa, mereka

dilaknat dalam Injil. Pada masa Muhammad SAW, mereka

dilaknat dalam Al Qur'an."3lo

12335. Al Mutsanna menceritakan padaku, ia berkata: Abdulllah bin

shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, \iLL ,5i <;
73-; +i 6^;t iitS oE {{' iy+''y -}'62 "r'toh
dilatanti orang-orong kafir dari bani Isra'il dengan lisan

Daud dan Isa putra Maryam," ia berkata, "Mereka dilaknat

dalam Injil melalui lisan Isa putra Maryam, dan mereka

dilaknat dalam 7-abwmelalui lisan Daud."3ll

12336. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari ayatrnya, dari

Khushaif, dari Sa'id bin Jubair, daxi Ibnu Abbas, -tentang
ayat, S,yle ii$ $71 i9,XA-1 4 t1l i+4$-5( (;
77-; g$ 'Tetah dilabtati orang-orang kafir dari bani

Isra'il dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam," ia

berkata, "Bergaullah dengan mereka setelah sebelumnya ada

larangan melakukan perdagangan dengan mereka. Kemudian

Allah menyatukan hati sebagian mereka dengan sebagian

lain, dan mereka dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1182).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l l8l, I182).

310
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Maryam."312

12337. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Mujatrid,
tentang ay7t, ;2!€) tF ,l+-13;|1;fu'u-$i (;
1:1 qt ,H, ij$ "reUn diialmatr orang-orang tralir
dari bani Isra'il dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam,,,
ia berkata, "Mereka dilaknat melalui lisan Daud, kemudian
mereka menjadi kera, kemudian mereka dilaknat melalui
lisan Isa putra Maryam, lalu mereka menjadi babi..3l3

12338. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepada karni dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,
mengenai firman Allah, &#yt$lrl;jL tji <;
"Telah dilabtati orang-orang ka/ir dari bani Isra,il,u bahwa
mereka telatr dilaknat melalui semua lisan; pada masa Musa
dalam Taurat, pada masa Daud dalam Zabrx, pada masa Isa
dalam Injil, dan mereka dilaknat melalui lisan Muhammad
dalam Al Qur'an.3la

Ibnu Juraij berkata: para ulama lain mengatak^, U-$i 5j
3ieri ;:p; tF ,X*-; i; tu lii4 "Tetah ditatmati
olang-orang kaJir dari bani Isra,il dengan lisan Daud,,pada
masa hidup beliau. Mereka dilaknat dengan lantaran doa
beliau. Ibnu J,raij berkata: Daud melewati sekelompok
orang diantara mereka dalam suafu rumah, lalu Daud
berkata "Siapa yang ada di dalam rumah?', Mereka

Ibid
As-suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (3/126), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/lt12).

312
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menjawab, "Babi-babi." Daud lalu berdoa, "Ya Allah,

jadikanlatr mereka babi-babi!" maka laknat itu menimpa

mereka dan jadilatr mereka babi. Juga, Isa AS mendoakan

keburukan atas mereka, beliau berkata, "Ya Allah, laknatlah

orang-orang yang membuat-buat kabar dusta mengenai aku

dan ibuku, dan jadikanlah mereka kera-kera yang hina!"

12339. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan jepada kami dari Qatadatr, mengenai firman

Allah, ,X;,-13;tuliiL rii <; "retah ditaknati

orang-orang kafrr dari bani Isra'i[.... " bahwa Allatt

melaknat mereka melalui lisan Daud pada zamdnnya,

kemudian Dia menjadikan mereka kera-kera yang hina, dan

dalam Injil pada masa Isa, kemudian Dia menjadikan mereka

babi.3l5

12340. Muhammad bin Abdullah bin Buzai' menceritakan padaku,

ia berkata: Abu Muhshin Hushain bin Numair menceritakan

kepada kami dari Hushain 
-yaitu 

Ibnu Abdurratrman--dari

Abi Malik, ia berbicara mengenai ayat,t4ltj"- 'r$i (;
iiti $l) tF iy+-,y l; "Telah dilaknati orang-orans

lrafir dari bani Isra'il dengan lisan Daud," ia berkata,

"Mereka dialihrupakan menjadi kera melalui lisan Daud, dan

menjadi babi melalui lisan Isa."3l6

As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/126), dan ia menisbatkannya kepada
Abd bin Humaid serta Abu Syaikh, namun tidak menisbatkannya kepada Ibnu
Jarir.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1182) serta As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (31126), dan ia menisbatkannya kepada Abu Ubaid, Abd bin Humaid,
Ibnu Jarir, Ibnu Mundzh, Ibnu Abi Hatim, serta Abu Syaikh.

3t5

3t6
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12341. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

mengabarkan kepada kami dari Abi Malik, riwayat yang

sama.3l7

12342. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi menceritakan

kepada kami dari Al Ala bin Al Musayyab, dari Abdullah bin

Amr bin Murah, dari Salim Al Afthas, dari Abi Ubaidah, dari

Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"sesungguhnya seorang laH-laki dari bani Isra'il iilu
melihat saudaranya melahtkan perbuatan dosa, maka ia

mencegah saudaranya itu dari perbuatan dosa sebagai

huhtman. Namun kcesokan harinya, hal tersebut tidak

menghalanginya untuk makan, bergaul, dan minum bersama

saudaranya rtu. Ketika Allah melihat perilaht tersebut pada

mereko, Dia menyatukan hati sebagian mereka dengan

sebagian lain dan melalmat mereka melalui lisan nabi

mereka, Daud dan Isa putra Maryam. Hal itu karena mereka

durhaka dan selalu melampaui batas.

Demi Dzat yang jiwaht berada dalam genggaman Tangan-

Nya, hendaHah lralian benar-benar memerintahkan

lrebaikan, mencegah kemungkaran, menghuhtm orang yang

melakulran kesalahan, dan benar-benar berupaya

mengembalikannya kepada kebenaran. Jil@ tidak, maka

"' Abu Daud dalam Sunan, bab: Al Malahim (4337) dari Khalaf bin Hisyam, dari
Abu Hisyam Al Khiyath, dari Al Ala bin Al Musayyab, dari Amr bin Murrah,
dari Salim, dari Abu llbaidah, dari Ibnu Mas'ud secara marfu. Kemudian Abu
Daud berkata: Diriwayatkan pula oleh Al Muharibi dari Al Ala bin Al
Musalyab, dari Abdullatr bin Amr bin Munah, dari Salim Al Afthas, dari Abu
Ubaidah, dari Abdullatr. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l l8l).

I
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Allah akan menyatuknn hoti sebagian kalian dengan

sebagian lain, lalu Dia melalotat kalian seperti halnyo Dia

melalout merel(a."3|I

12343. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Hakkam bin Basyir bin Salman menceritakan kepada kami,

ia berkata: Amr bin Qays Al Mala'i menceritakan kepada

kami dari Ali bin Budzaimah, dari Abu Ubaidah, dari

Abdullah, ia berkata, "Ketika kemungkaran telah tersebar di

kalangan bani Isra'il, jika seseorang berjumpa dengan orang

lain, maka ia akan berkata, 'Wahai engkau, bertakwalah

kepada Allah!' Namun hal tersebut tidak menghalanginya

untuk makan dan minum bersama orang itu. Ketika Allatt

melihat hd itu pada mereka, Dia pun menyatukan hati

sebagian mereka dengan sebagian lain, kemudian

menurunkan sebuatr kitab mengenai mereka, ,5i (;
,a!'t 7- ; dtr 6^;, i it1 o.t') i9,l-.>1,<i t;r\;jL
J <-,;,tir3_{ 1}\L @ 

'rfr-\},uuii_#A-@ alli;-||tLu, s$$a ?,i' 'retah ditato'nti

orang-orang kafir dari bani Isra'il dengan lisan Daud dan

Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka

durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain

selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka

perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu

mereka perbuat itu'.

3rt Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari melalui lima jalur, namun kami tidak
menemukan sanad-sanad ini sampai pada Ali bin Budzaimah, dan akan kami
kemukakan nanti jalur yang sampai pada sanad Ali bin Budzaimah sampai
kepada Nabi SAW. Ali adalah seorang yar,g tsiqah, termasuk dalam kelompok
keenam, wafat pada tahun 130-an. Taqrib At-Tahdzib (2132).
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Rasulullatr SAW sedang bertelekan, kemudian beliau duduk

dan bersabda,

ryl'r6,sr & l.u, Ulb & ,g*. o..;t'a$t216
'Tidah demi Dzat yang jiwaht berada dalam genggaman

Tangan-Nya, hingga kalian sungguh-sungguh berupaya

mengembalilcan (mengarahkan) orang yang anirya pada

l(ebenaran'."

12344. Ali bin Sahl fu-Ramli menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Mu'ammil bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia
berkata: Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali
bin Budzaimah menceritakan kepada kami dari Abu

Ubaidah, aku mengira diriwayatkan dari Masruq, dari

Abdullah, batrwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya

lrettka muncul kemungkaran di kalangan bani Isra'il,
seseorang yang melihat soudaranya, tetangganya, dan

sahabatnya, melahtkan lremunglcaran, maka ia

mencegahnya, ndmun hal itu tidak mencegahnya untuk

maknn dan minum bersama soudara, tetangga, atau

sahabatnya rtu, dan menjadikannya teman sepergaulan.

Allah lcemudian menyatulcan hati sebagian dari mereka

dengan sebagian lain, lalu melalont mereka melalui lisan

Daud dan Isa putra Maryam. 'Yang demikian itu,

disebabkan mereka durhala dan selalu melampaui batas -
terus hingg a lafazh- orang-orang fasik (fasiqun)'. "

Abdullatr berkata: Rasulullatr SAW tengatr bertelekan,

kemudian beliau duduk tegak, marah, dan bersabda,

ryl'6a d" i*li.t,Lr' €q,_)'tt3r? ;, ,itttj I



"Tidalc, demi Allah, hingga kalian menghulcum orang yang

berbuat aniaya dan tulian mengembalikannya kepada

kcbenaran.'tsr9

12345. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Ali bin Budzaimatr, dari Abu

Ubaidah, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,

..tb'cel ,s7'btjt o'g ,:ooiit f$. et tl',Y.1;'\ q.o\
ukbf '4 a1:6'iLili- ll ,tit' o'e s$ ,:e i6 '-:jl
a,g4 JYt ,f,|g ''r'-ltbt at*' ':it,.Jrii A4i X.l

ii1,) {9 ,xt'-,1, <, ,t#Ltii <;"iui i'P'
'5ji+s #@'#i' a e'7-;: i36^;'ii$
"sesungguhnya ketika bani Isra'il tertimpa kehtrangan,

seseorang yang melihat saudaranya tengah melahtkan

sesuatu yang meragulwn (perbuatan maksiat), io

melarangnya dari perbuatan itu. Namun kcesokannya,

perilaht saudaranya itu tidak mencegahnya untuk

menjadikan dia teman makan, minum, dan bergaul. Allah

pun menyatukon hati sebagian dari mereka dengan sebagian

lain." Mengenai mereka, turunlah ryat Al Qur'an, beliau

lalu membaca, "Telah dilalmati orang-orong kafir dari bani

Isra'il dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam," hingga

firman-Ny4 "Tetapi sebagian besar dari mereka adalah

or an g- or ang yang fas ik "

TatsirAh:Ihabod

3re At-Tirmidzi dalam tafsir AI Qur'an (3048) secdra mursal dari Abu Ubaidah.
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Abu Ubaidatr berkata: Rasulullatr SAW tengatr bertelekan,

kemudian beliau duduk dan bersabd1 "Tidalc, hingga lulian
menghulatm orang yang berbuat anirya dan benar-benar
berusaha mengembatitrannya lcepada lrebenaran. "320

12346. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Daud menceritakan kepada kami 

-Ibnu Basysyar berkata:

Abu Daud mendiktekannya kepadaku- ia berkata:

Muhammad bin Al Wadhdhah menceritakan kepada kami
dari Ali bin Budzaimah, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah,
dari Nabi SAW, dengan riwayat yang sama.32l

12347. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ali bin
Budzaimah, ia berkata: Aku mendengar Abu Ubaidah
berkata: Rasulullatr SAW bersabda, ia lalu menyebutkan

riwayat yang sama seperti tadi. Hnaya saja, mereka berdua

menyampaikan dalam haditsnya: Rasulullah SAW sedang

bertelekan, kemudian beliau duduk dengan tegak dan

bersabd4 "Sekali-kali tidah demi Dzat yang menguasai
jiwaht, hingga kolian menghuhtm orang yang berbuat
aniaya dan kalian benar-benar berupaya mengembalikannya

kcpada lccbenaran."3D

12348. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab

Lihat hadits sebelumnya. Lihat juga Sunan Ibnu Majah dalam Al Fitan (4006).
Disebutkan oleh At-Tirmidzi setelatr menyebutkan hadits no. 3048 dalam kitab
Tafsir Al Qur'an. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dengan redaksi yang
sama dalam Sunanbab Al Fitan (4006).
Abu Daud dalam Sunan, bab: Al Malahim (4336) dari Abdullah bin Muhammad
An-Nuqaili, Yunus bin Rasyid menceritakan kepada kami dari AIi bin
Budzaimall dari Abu Ubaidatr, dari Abdullah bin Mas,ud.

320
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mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata'

mengenai firman ";;:'J'iLe;'ut:;u 
''5i I

;1; #(G^;t"i$ $(1 {p "Telah dilalmati orans-orans

kafir iari bani Isra'il dengan lisan Daud dan Isa puffa

Maryom," ia berkat4 "Mereka dilaknat dalam Injil dan

7-abtx."

Ia juga berkata, "Rasulullah SAW bersabda' 'sesungguhnya

gilingan Iman sudah berputar' malra berputarlah kalian

bersama putaran Al Qur'an' Sesungguhrtya Allah sudah

sempurna menyarnpaiknn apa yang difardhukan-Nya'

Sesungguhnya di kalangan bani Isra'il ada segolongan

orang-orang adil, merelw memerintahkan kcbaikan dan

mencegah lcemungkaran, tetapi koumnya menyiksa mereka'

memotong'motong merelra dengan gergaii' dan merryalib

merelra di ksyu, sehingga yang tersisa hanya orang-orang

pilihan. Mereka tidak rela hingga mereka bergaul dan

bersahabat dengan para penguasa' kemudian mereka tidak

rela hingga mereka saling mempercoyai' malra Allah

menyatukan hati sebagian mereka dengan sebagian lain' dan

menjadikannYa satu'-

Itulah maksud firman Allah, -* 
t41;1"- 

'5i 
<;

3i$ 4(1 i9 &A-'y'Telah dilatcnati orang-orang knfir

dari bani Isra'il dengan lisan Daud" hingga firman-Nya'

3133- \i't4i lG A. 'Ayt 'Yang demikian itu'

disebablran mereka durhalu dan melampaui batas'' Apa

yang merupakan [edurhakaan mereka? Allah berfirman'

"G,Ui'fuif 9l & <,ti\i;{ $\L
6j*,;. 'Meritu ,oi to*o lain selalu tidak melarang
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tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat

buruHah apa yong selalu mereka perbuat itu'.'323

Dengan demikian, takwil terhadap ayat tersebut adalah, "Allah
melaknat orang-orang yang kafir terhadap Allatr {i antara orang-

orang Yahudi- melalui lisan Daud dan Isa puta Maryarn. Allah juga

melaknat orang-orang tua mereka melalui lisan Daud dan Isa putra

Maryam, sebab mereka durhaka kepada Allah, menyimpang dari

perintatr-Nya,' dan mere ka melarnpaui bat as'. "

ooo

13E: u. stlila H $ <;;tg4{ VtL
./ 1' l'\rJrrrrr-

uMqelrn sofl.t samalain selalu ddak melararrg tindal<mt
nrungl@r yfiW nsel<a pubuat. Sesunggzhnya ctNn{tt

hnulilah aPa yang selalu mer:el<a pubuat ihr."
(Qs. Al }vlaa'idah [5]: 79)

Abu Ja'far berkata: Allah Yang Maha Tinggi nama-Nya

berfirman, "Orang-orang Yatrudi yang dilaknat Allah itu {
6;G3- 'Tidak saling melarang'." Allah berfirman, "Mereka

tidak berhenti dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan, dan tidak
juga saling menghentikan." Allah memaksudkan dengan lafazh

munkgr berbagai kemaksiatan yang merupakan kedurhakaan mereka

?23 Kami tidak menemukan hadits ini dari Ibnu Zard. Lil:rrt juga hadits-hadits
sebelumnya dengan malcnanyq serta lihat juga taHtrij-nya.
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terhadap Allatt.

Jadi, talcnil ayat tersebut addah, "Mereka tidak menghentikan

perbuatan mungkar yang mereka lalorkan. <-J,-i.l|tL U, 331
'Sesungguhnya amat buruHah apa yang mereka perbuat itu'." lrri
merupakan sumpatr dari Allah, dia berfirman, *Aku bersumpah,

seburuk-bunrk perbuatan adalatr apa yang mereka lakukan itu, yaitu

keengganan mereka berhenti dari berbagai kemaksiatan terhadap

Allah Yang Matra Tinggi, melakukan berbagai hal yang diharamkan-

Nya, dan membunuh nabi-nabi Allah dan para utusan-Nya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12349. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, (,6G4{ lSlL
:$ fu; n "Mereko satu sama lain selalu tidak
melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat," bahwa

maksudnya adalah, *Diri mereka tidak berhenti setelatr

mereka terjerumus dalam kekafiran."32a

ooo

u31 6, fi,4"i;LL e,5( 3tra Xi $# a3
i't!# $ rr1:Crt e:,;1t21ti'u{ Sir*6A

"Kamttmelihmlcebanyal<arrdmimqelaalong.n:...nolong
dmgorr u(mg.orarrg ydrrgkafir. Senrnguhny a anat

hffuldah dpd yor'nrg mnela seilialan unhrk iliri mez;elro,
yaitul<srnalcaon y',J;lahkepadf, mqelca; ilmr nqeka al<ort

xa Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.

z?tr
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ke;l<al ilalam silcsadn. "

(Qs. Al Maa'idah [5]: 80)

Abu Ja'far berkata: Allatr Yang Maha Tinggi berfirman,

"Kamu melihat, watrai Muhammad, kebanyakan dari bani Isra'il

'tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir'.Mereka tolong-

menolong dengan orang-orang musyrik dari kalangan penyembah

berhala" dan mereka memusuhi para kekasih Allah dan para utusan-

Nya. 'sesungguhnya amat buruHah apa yang mereka sediakon bagi

diri mereko'."

Allah berfirman, #frA U1SG Gl "sesungguhnya amat

buruHah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka." "Yakni

seolah-olatr Allah berfirman,'Aku bersumpatr, seburuk-bunrk sesuatu

adalatr yang mereka persiapkan bagi diri mereka sendiri, yang akan

mereka dapatkan saat mereka kembali di akhirat kelak,"

4g 6tl L; 6 "Kemurkaan Allah kepada mereka." Allatr

berfinnan, "Mereka menyiapkan kemurkaan Allah bagi diri mereka

lantaran perbuatan mereka sendiri."

Huruf iI aa"- lrrta/r- 4 )itf 'L{ .i u"ruau dalam

kedudukan rafa', sebagai per{elasan dari lafazh 6 pudu firman-Nya

tr#1.
';tt]$ ;i gt::61 4's 

*,luan berfirman, 'Pada Hari Kiamat

nanti mereka akan mendapat siksa yang kckal'. "
ooo
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IrGi Y #y4 -Y5 
-#i3 i'V Oj;l\i'a'J.'

@5##W-#;fi5
"Selcirany a mselabefincn lnpada Nlah,lnpado Nobi

(Ivhl"sa) dan l<cpadt aya y ang diamutl'an l<epada'ny a

(Ndbi), niscaya mrl;el<a ddak al<frrr rnertgartbil orung'otang

nw$,rikir. itu m(lr]i adi p erwlong' p erclortg, upi llr.rb any al<ilrl

ilmi mqeka adaldh or(mg'otcmg yolng tdtik."

(Qs. Al lvlaa'idah [5]: 81)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfrrlnan, "Seandainya

mereka orang-orang yang menolong orang-orang kafir dali bani Isra'il

ittt, ;r$i, iii,Sinl-'Beriman kepada Altah dan Nabi', itu berarti

mereka yakin kepada Allah dan beriman kepada-Nya, serta yakin

kepada Muhammad SAW, karena ia adalatr nabi dan rasul yang

terutus.

A4'V3 "Dan kcpada aPa yang diturunkan kepadanya."

Allah menyatakan, "Mereka meyakini apa yang diturunkan kepada

Muhammad SAW, yakri Al Furqan."

rtj &Gi V "Tidak akan mengambil orang-orang

musyrikin itu menjadi penolong-penolong." Allatl menyatakan, "Akan

tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak mau

taat kepada Allah dan memilih bermaksiat kepada-Nya. Orang-orang

yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah kepada mereka, baik

ucapan maupun perbuatan.

Mujahid berpendapat sesuai riwayat berikut ini:
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12350. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Ny4 ;t\ {hi- 13t4 'J't

i1i ljtrii Y *tryJ i us -$ti " sekiranva mereka

beriman kcpada Allah, lcepada Nabi (Musa) dan kepada apa

yang diturunkan kcpadanya (Nabi), niscaya mereka tidak

alran mengambil orang-orang muryrikin itu menjadi

penolong-penolong," ia berkata, "Mereka adalah orang-

orang mrutafik.'325

ooo

ir;x6t'*6i#;itjlt1i$gi;c4'3i'fi i,''4
rj1 e5ri7r.'u-i\*1 -i;3 6'..;i,

{ itl'' il.;33 @ 4 &, Au:t"a}/5
{';rHJ-

"Sesnngguhny alcornu dopati ofimg.ororng yarrg Palinsl<sas
pmws:,tJrrrnnyatrlrhailm|or(mg.ofi tngyorrrgberhnartif,loh

ofi mg-$ongYafuniilmtorung'otorJgrrwsyrik.Dan
Sesungguhnyal<arw dalolti ymng PalinS del<nt

pu sahabatanny a ilengm or (mg. or errg y orrrg bqlnon ialah
oroug-ofimg yorJgberlr;aita, 'senrngguhny alconlr. ini otong

Nosrani' . Yorrg ilrr,rnikian itu disebablcartl<mcna ili antcra

61

3x Muiatrid dalaur taftir (hd. 313) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l183).
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msekaiat(orarrg.otangNosroni)terdopatpendeu'pendeu
dm rahib-rahib, (iu3a) lcmerusesungguhnya mqela dnak

ntrlrryofl$onsliurn diri."

(Qs. Al lvlaa'idah [5]: 82)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman kepada Mutrammad

sebagai utusan-Nya, it3z7 "sesungguhnya kamu dapati" hai

Muhammad," itG q1i 3Jfi "orong-orang yang paling kcras

permusuhannya." Adalah orang-orang yang sangat benci terhadap

orang-orang yang membenarkanmu, mengikutimu, dan orang-orang

Islam yang membenarkan apayarlgengkau bawa."

itr$l <)5V !#Ji "orang-orang Yahudi dan orang-orang

musyrik," maksudnya adalatr para penyembatr berhala yang

menjadikan berhala sebagai tuhan, serta menyembatr kepada selain

Allatt.

l!ta.'u-i$- i:';; -i;3 5"-#t "sesungguhnya kamu

dapati yang paling dekat persalubatannya dengan orang'orang yang

beriman," maksudnya adalah, "Kamu akan mendapatkan orang-orang

yang mempunyai hubungan persatrabatan dan kecintaan yang sangat

dekat."

Lata^ A3jit berdasarkan wazan ei77it, seperti perkataan
le...

seseorang, i:t:yt ,t\sl ,t\Tt ,ftt 'oiif $? b3;1 jika kamu

menyayanginya.

li-lla.r-$| " Dengan or ang-orang yang beriman," dikatakan,

"Orang-orang yang percaya kepada Allah dan Percaya kepada

Muhammad sebagai rasul-Nya.

fi;S; <4*+- #i\6f:,'ts;,C, 6yrlG 4.51
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'at+4J- { ;51; 'Ialah orang-orang yang bertcata,

"Sesungguhnya lcami ini orang Nasrani'. Yang demikian itu
disebablran larena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani)

terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (tuga) karena

sesungguhnya mereka tidak menyombonglan diri." Yaitu tentang

menerima kebenaran dan mengikutinya serta tunduk terhadapnya.

Dikatakan, "Ayat ini dan ayat sesudatrnya turun kepada

sekelompok umat Nasrani Habsyah yang datang kepada Rasulullatl

SAW ketika mereka mendengar Al Qur'an. Mereka pun memeluk
Islam serta mengikuti ajaran Rasulullah.'

Dikatakan jugq "Sesungguhnya ayat ini turun kepada Najasyi

-penguasa 
Habsyah- dan para satrabatnya yang masuk Islam

bersamanya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12351. Muhammad bin AMul Malik bin Abi Syawarib
menceritakan kepada kami, ia berkata: AMul Wahid bin
Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khasif
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jabir, batrwa

Najasyr mengirim utusan kepada Nabi Mtrhammad SAW,
lalu Nabi mernbacakan ayat tersebut kepada merek4 dan

kemudian mereka masuk Islam.

Ia berkata: Allatr lalu menunurkan ayat tersebut kepada

mereka. 6& ',Hi t;:i ufi.ii,,51 e6('{;, {i"7
\tri*"sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling
kcras permusuhotnya terhadap orang-orang yang beriman
ialah orang-orang Yahudi dan orang-orqng musyrik..."

Ia berkata: Mereka lalu kembali ke Najasyr dan memberi
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kabar, kemudian orang-orang Najasyi pun masiuk Islam, dan

tetap memeltrk Islam sampai akhir hayat mereka.

Ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda "Sesungguhrrya

saudara kalian dari bangsa Najasyi telah meninggal."

Mereka pun menshalatinya. Rasulullah kemudian shalat gaib

di Madinah, yang diikuti oleh bangsa Najasyi yang lain.325

12352. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata Abu

Ashim menceritakan kepada kami: Isa menceritakan kepada

kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, mengenai firman

Anah, 6yrj1 O-51 tbc r-.ii'r3;I -{3 54;
AiG "sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat

persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah

orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya kami ini orang

Nasrani'," ia berkat4 "Mereka adalah para ufusan yang

datang bersama Ja'far dan para satrabatnya dari negeri

Habsyatr."327

12353. Al Mutsanna menceritakan kepada, ia berkata: Abdullatr bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

Kami tidak menemukan hadits ini dari Sa'id bin Jubair. Hadits mengenai
shalatnya Nabi SAW dan orang-orang mukmin atas Raja Najasy terdapat dalam
Ash-Shahih dari Jabir bin AMullah, Immn bin Hushain, Majma bin Jariyah,
Hudzaifah bin Asid, dan Abu Hurairah. (t) Hadits Jabir diriwayatkan melalui
tiga jalnr dalam AI Brilfiari, bab: Al Jana'b (1320), Muslim dalan Al Jona'b
(65, 66), Ahmad dalam Mu.snad (3D95, 355, 361, 363, 369,400). (2) Hadis
lmran bin Hushain diriwayatkan oleh Muslim dalan Al Jana'b (67), Ibnu
Majah dalam Al Jana'b (1535), Ahnad daJan Musnad (41431,433,439). (3)
Hadits Majma bin Jariyah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalan Al Jana'b
(1536), Ahmad dalam Mwnad (51376). (4) Hadits Hudzaifatr bin Asid
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Al Jana'iz (1537). (5) Hadits Abu
Hurairah diriwayatkan olch Al Buktrari dalam Al Jana'iz (1245), Muslim dalam
Al Jana'b (62-63), dan Ahmad dalarn Musnad Qn&q.
Mujahid dalam tafsir Oal. 313).
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bin Shaleh menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah,
dari Ibnu Abbas, tentan_s ayat, 'ry,!\'r'r;I .{3 O'*il;
icj,/i Gyfj3 e.rtl lfrt; ,;srrrrgguhryo ko*u dapati

yang paling dekat persahabatanrrya dengan orang-orang
yang beriman ialah orang-orang yang berkata,
'Sesungguhnya kami ini orang Nasrani'," ia berkata, ,.pada

waktu itu Rasulullah sedang berada di Makkatt,
mengkhawatirkan para satrabatnya dari gangguan orang-
orang musyrik. Beliau pun mengutus Ja'far bin Abi Thalib,
Ibnu Mas'ud, dan Ustman bin Mazh'un, yang merupakan
rombongan satrabat beliau ke Najasyi, penguasa Habsyah.
Ketika berita tersebut sampai kepada orang-orang musyrik,
mereka mengutus Amr bin Ash dalam rombongan orang-
orang musyrik. Mereka mendatrului rombongan sahabat Nabi
untuk menemui Raja Najasy. Mereka berkata, .Ada seorang

laki-laki bodoh dari golongan Quraisy yang bermimpi dan

mengaku sebagai seorang nabi'. Ia mengutus kaum yang
akan merusakmu serta kaummu, maka kami ke sini untuk
mengabari engkau'. Raja kemudian berkata, .Jika mereka
masuk, maka aku akan memperhatikan apa yang akan
mereka katakan'.

Para sahabat Nabi pun masuk, mereka kemudian membuka
pintu Najasyi, lalu berkata kepada sang raja, .Kami meminta
izn untuk pura wali Allah'. Raja menjawab, .Aku

mengizinkan mereka, selamat datang para wali Allah,.
Ketika mereka (para satrabat) masuk, mereka mengucapkan
salam. Kaum musyrik kemudian berkata kepada Raja,
'Apakatr engkau tidak melihat batrwa kami telatr
membenarkanmu? Mereka tidak menghormatimu
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sebagaimana engkau menghormati mereka'. Raja kemudian

bertanya kepada para sahabat, 'Apa yang membrBt kalian

tidak menghormatiku seperti penghormatanku kepada

kalian?' Mereka (para satrabat) menjawab, 'Kami

menghormatimudenganpenghormatanparaa}rlisrrrgadan
para malaikat'. Raja kemudian bertanya' 'APa yang

dikatakan nabi kalian tentang Isa dan ibunya?' Nabi kami

berkat4 .Tentang Isq nabi kami berkata, "Isa adalah hamba

Allah, dan kata.knta dari Atlah disampaikan kepada

Maryam, dan ruh ada padanya". Adaprm tentang Maryam'

nabi karri berkata, 'Ia adalah perav,an sampai tua. setelah

mengambil sebuah tongkat dari atas tanah"'' Raja lalu

berkata, .Apa yang dikatakan oleh nabi kalian tidaklatt

berlebihan, sanna halnya dengan tongkat ini'' Kaum musyrik

kemudian merenungkan perkataan sang raja dan

memalingkan wajah mereka. Raja selanjutnya bertanya'

.Apakah katian mengetatrui apa yang ditunmkan kepada

kalian?' Para satrabat menjawab, 'Iya'' Raja berkata,

'Bacalah'. Mereka pun membacakan (Al Qur'an), di antara

mereka ada pendeta-pendeta" ratlib, serta orang-orang

Nasrani. Mereka mematraminya, dan air mata mereka pun

bercucuran (menangis) setelatr mendengar bacaan para

satrabat tersebut adalah benar."

Firman AllalL $ itli 66'i <4*n3- #&a:t
)ij 4,35'6#,ili@ 'b;*H$-"Yang demikian itu

disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang

Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (iuga)

kareno sesungguhnya mereka tidak menyombongkon diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan
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kepada Rasul (Muhammad)

12354. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Almad bin Mufadhdhal menceritakan kepadaku, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentans ayat, QillfiE 'u-;i.r,:';; -53 6"-Pt
iqi,4 6yfj6 "sesungguhnya kamu dapati yang paling

dekat persahabatannya dengan orang'orang yang beriman

ialah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya kami ini

orang Nasrani... '. " ia berkata, 'Najasyr mengtrtus dua belas

laki-laki dari bani Habsyah kepada Rasulullah; tujuh orang

rahib dan lima oftmg pendeta. Mereka memperhatikan

Rasulutlah dan bertanya kepada beliau. Ketika mereka telatr

bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah membacakan apa

yang telah Allah ttrnurkan (Al Qur'an) sampai mereka

menangis, kemudian beriman. Allah kemudian menurunkan

ayat kgrada mereka, '(ij;lif @ 'biP{5-{ ;51;
'"j:;--6Jt 1rWL eli a 3i X4 6: siJr StJi
@e-itri'iL43{gt;T3j'sesunsguhnyamerekatidok
menyombongkan diri. Dan apabila mereka mendengarkan

apoyang diturunkan kcpada Rasul (Muhamrnad), kamu lihat

,nata mereko mencucurkan air mata disebabkan kcbenoran

(Al Qtr'an) yang telah mereka kctalrui (dqi kttab'kttab

mereka sendiri); sercya berkata, "Ya Tuhon katni, kami

telah beriman moka iadikanlah orangerang yang menjadi

saksi (atas kcbenaran Al Qur'an dan kcnabian Mulwnmad

SAW".'Mereka pun kemudian beriman dan kembali ke Raja

Najasyi, makaNajasyi hijrah bersama mereka dan meninggal

3n Ibnu Abi Hatim dalarn ta&ir (4lllB).
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di perjalanan. Rasulullah dan kaum muslim lalu

menshalatinya serta memohonkan ampun kepadanya."32e

12355. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha, tentang firman Allah,

a;,4:, 6yrjG e$l | ftc'u-itt- *;1 -i;. -rl 5'**l;
"Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat

persahabatannya dengan orang-orang yong beriman ialah

orang-orang yang berkata, 'Sesungguhrrya kami ini orang

Nasrani... '. " bahwa mereka adalah orang-orang Habsyah

yang telah beriman, sebab telatr didatangi oleh orang-orang

mukmin yang berhijrah.33o

Ulama lain berpendapat, "Mereka adalatr orang-orang beriman
yang berpegang kepada syariat Nabi Isa, maka ketika Allatl mengutus

Nabi Muhammad sebagai rasulnya, mereka mengimaninya."

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berilut ini:

12356. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman
Allah, VJt; -u-iil r,"iI -i;;l 5'*il;,,sesungguhnya
kamu dapati yang paltng dekat persahabatawrya dengan

orang-orang yang beriman," ia membaca sampai, '{14:3t,

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l184). Ibnu Katsir berkata, 'Hadits ini dari As-
Suddi sendiri, bahwa Raja Habasyatr, yakni Najasyi, wafat dan Nabi SAW
menyalatiny4 kemudian beliau memberitahu para satrabat perihal kematiannya
itu dan beliau mengabarkan batrwa Najasyi meninggal di tanah Habasyah. Lihat
Ibnu Katsir dalam tafsir (5/310).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l183).
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'"-#i "Kami bersama orong-orang yang menjadi saksi

(atas lcebenaran Al Qur'an dan kcnabian Muhammad

SAW),', batrwa mereka adalatr golongan atrli kitab yang

mengikuti syariat yang benar dari apa yang dibawa oleh Nabi
Isa. Mereka meyakininya, maka ketika Allah mengutus

Muhammad SAW sebagai Nabi-Nya" mereka membenarkan

dan mengimaninya. Mereka juga mengetahui bahwa apa

yang dibawa oleh Muhammad tersebut addah sesuatu yang

benar, serta memuji atas apa yang mereka dengar.33l

Abu Ja'far berkata: Menurut saya yang benar adalah,

sesungguhnya Allah menyifati suatu kaum yang berkata,

"Sesungguhnya kami ini orang Nasrani." Sesunggutrnya Nabi
Muhammad mendapati mereka sebagai orang yang paling dekat rasa

kasih sayangnya terhadap orang yang beriman kepada Allatr serta

rasul-Ny4 dan kita belum mengetatrui narna mereka. Bisa saja yang

dimaksud adalah kaum Najasyr, dan dapat pula kaum yang mengikuti
syariat Nabi Isa. Mereka mengetahui Islam, kemudian memeluk Islam
ketika mereka mendengarkan Al Qur'an dan mengetatrui batrwa Al
Qur'an merupakan sesuatu yang benar dan mereka tidak
mengingkarinya.

Adapun firnan Allah, 6C;S; <+*+- 4'& AU:t
"Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereko itu (orang-

orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib,- ia
berkata, "Kedekatan kasih sayang mereka yang disifati oleh Allah
dengan sifat-sifat mereka kepada mukminin, dikarenakan mereka

tennasuk para pendeta dan rahib.

33r As-suynthi d^latn Ad-Dtm At Mantsw (3ll3z), dan ia menisbatkannya kepada
Abd bin Humaid serta Abu syaikh, namlm tidak menisbatkannya kepada lbnu
Jarir.

I



Lafa^ 0'r* merupakan bentuk jarnak dari lafazh "&r,
yang kadang-kadang latazini-#ini berbentuk jarnak menjadi "rf:*i,

karena lafazhlilt o.r, ur.i-qgmempunyai makna yang sama.

Ibnu Zaid berkata tentang lafaz/r-'*,*,llt berdasarkan riwayat

berilart ini:

12357. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Watrab

menceritakan kepada kami bahwa Ibnu Zaid berkata: Latazro.

;ti-,,i.4t adalatr para atrli ibadatr mereka,332 dan lafazh

o6]t bisa bermakna tr.rnggal dan jamak; jika dianggap

jarnak maka bentuk tunggalnya,gdflf :.4lt), aan ir+tlt
menjadi subyek jika dikatakan, O)^i &l '.+J, yang berarti

taktrt kepada-Nya,6STs 63 +j-.Kemudian bentuk jamak

dari lafazh }rilt dijamakkan menjadi o(i] seperti jamak

tafazh 6ti mer{adi O$'), };ti -*3adi Otl"i. Bukti

bahwa kata itu terkadang digunakan sebagai latazh jamak

dalam bahasa Arab adalatr ucapan seorang penyair:

:#t Jfri sit7 tr'&iir,...tj| )'rl:r');";'o$)
Yakni: Rahib-rahib Madyan.

Terkadang lata;/r_O6llr merupakan benttrk tunggal. Jika ia

disebut tunpsal maka bentuk jamaknya adalah ,y:63, seperti

latazh0$ meqiadi Crr?, dm ist;,ft menjadi iit?.Boleh
juga menjadikan bentuk jarnak menjadi Zr)i;,

Adaptrn bukti bahwa kata itu terkadang digunakan sebagai

latazh tnnggal dalam batrasa Arab adalatr ucapan seorang

penyair:

TdstuAh:Itui

332 As-Suyuthi dalam Ad-Dtrr Al Mantsur (3/138), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir.
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Jfu ,*- os]r ):#r....1iiir a ;t ot$',J-G!
"Jika kamu memeriksa biara rahib dalam Loaro, sepi, rahib

tersebut sedang berjalan miring dan menurun.,,

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang arti firman Allah,
6C;:; <4#- 4'& du:t "Yang demikian itu disebabkan

lrarena di antara mereka itu (orang-orang Nasran) terdapat pendeta-
p ende t a dan r ahib -r ahib."

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr suatu kaum
yang menjawab ketika didakwahi oleh Isa bin Maryarn, dan mengikuti
syariatnya.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12358. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Hasyim menceritakan kepada kami dari Husain, dari orang
yang menceritakannya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, 6C;S; A*"- ;ir |& Alt ,yang demikian
itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang

Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib,,, ia
berkata, "Mereka adalah pura orang laut, yaifu para pembuat

garaln. Ketika Isa bin Maryarn melewatinya, ia pun menyeru
mereka unfuk masuk Islam, maka mereka pun menjawab.

Oleh karena itu, Allah berfirman, 'Terdapat pendeta-pendeta

dan rahib-rahib'."333

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah kaum yang

diutus oleh Najasyi kepada Rasulullah SAW.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

333 Lfrtrtt Al Muhsrir Al Wajiz QD26).

l
I
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riwayat berikut ini:

12359. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:
' Hakkam bin Salim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Anbasah menceritakan kepada kami dari orang yang

menceritakannya, dari Abu Shaleh, tentang firman Allah,
"Yang demikian itu disebablran karena di antara merelca itu
(or ang-or ang Nasrani) t er dapat pende ta-pendeta dan rahib -

rahib," ia berkata, "66, atzttt 67, atalu 68 dari penduduk

Habsyatr, mereka semua adalah penghuni pertapaan para

rahib. Mereka mengenakan baju yang terbuat dari wol."33a

12360. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata,

Abdurrahman bin Matrdi menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari Salim, dari Said bin Jubair, tentang ayat,

6<;S; <4*+- ,ir ",L 4tfs "Yang demikian itu
disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang

Nasrani) terdopat pendeta-pendeta dan rahib-rahib," ia
berkata, 'Najasyi mengutus 50 atau 70 orang dari orang-

orang pilihan diantara mereka kepada Nabi Muhammad

SAW, kemudian mereka pun menangis."

Ia berkat4 "Merekalah orang-orang tersebut."335

12361. Al Haris menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada karni, ia berkata: Qais menceritakan

kepada kami dari Salim Al Afthas, dari Sa'id bin Jubair,

tentang ayat,(C,ijj G4 & Zu:t ,,yang

demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-

orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta don rahib-rahib,,,

3.3r Al Muhmir At Wojb QD26)dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzil eDgO).rJr Ibnu Abi Hatim dalam taftir (4/l184, I185) danAI Muharrir Al Wajb eD26).
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ia berkata, "Mereka adalah utusan Najasyr yang diutus

karena keislamannya dan keislaman kaumnya. Mereka

berjumlatr 70 orang laki-laki, mereka dipilih dari yang

terbaik, maka mereka masuk menemui Rasulullah SAW,

kemudian Rasulullah membacakan kepada mereka ayat,

@r*ili A($V @; 'Yaa siin. Demi At Qur'an yang

penuh hilonah'. [Qs. Yaasiin [36J: l-21. Mereka

menangis dan mengetahui batrwa yang dibacakan

memang benar. Allah lalu menunrnkan ayat kepada merek4

i:iHJ-{ it\'t €,63i <**r+4 &, -avt
'Yang demikian itu disebablran karena di antara mereka itu

(orang-orang Nasrani) terdapat pendeta'pendeta dan rahib-
' rahib karena sesungguhnya mereko tidak merryombongkan

diri'. }uga ayat, 'Orang-orang yang telah Kami datanglran

lcepada mereka Al Kitab sebelum Al Qur'an, mereka beriman

(puta) dengan Al Qur'an ilz'. hingga firman-Nya 'Mereka

itu diberi pahala duo lali disebabkan kcsabaran mereka'."

(Qs. Al Qashash l28l:52-50.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurut kami

adalah, "sesungguhnya Allah memberi kabar tentang orang'orang dari

kaum Nasrani yang ia puji karena kedekatan hubungan kasih sayang

mereka dengan orang-orang yang beriman kepada Allatl dan rasul-

Nya. Sesungguhnya hal itu disebabkan mereka berasal dari golongan

orang-orang yang bersrurgguh-sgngguh dalam beribadah. Ibadatt

mereka dilakukan di rumah-rumah dan gereja-gereja. Masing-masing

dari mereka adalah atrli dalam menulis dan membaca. Mereka tidak

berbeda jauh dengan orang-orang mukmin karena kerendahan hati

mereka ketika mengetatrui sesuatu yang benar. Mereka tidak

mengingkari ketika Muhammad mengaku sabagai nabi, karena mereka

pun

itu
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atrli agama dan bersungguh-sungguh menjalankannya. Mereka tidak

seperti orang-orang Yahudi yang telah mengatur rencana untuk

membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul, menentang perintatr Allatr dan

laranganl.lya, serta menyimpang dari apa yang diturunkan pada kitab-

kitabnya."

ooo

Ei-iti -< r,i,s;r;ldj )fi)i JySs$iJ,ti'
er#ti'eLds'6tivVr'r]:;d'*iy;

"Dclrt crpabilo mer:el<a mendengarl<mr ala yang iliamml<mt
kepado Rosnl (tvtuharrmail, l<arru lilwt mata nerel<a

menatrrtrlcan air mata disebablrartlrcbenoran (N Q:lln'an)
yorrg tclah mselral<etalrui (dori kitab-kitab mer:el<a sendiri);
seraya berliorta, 'Ya Tuhart lrrrfiJi, l<f,rr.i tzzlah buhnan, mala

cotatlah l<frnri bersann orcmg.ororJg yottg merl'ljadi salcsi

(ans l<ebenman N Qtn' an dtn l<mabian lvhilrlnmad
sAw)'."

(Qs. Al lt{aa'idah [5]: 83)

Abu Ja'far berkata: Allah Taala berfirman, "Apabila orang-

orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Kami ini orang Nasrani",

yakni mereka yang sifat-sifatnya telah diberitahukan kepadamu, wahai

Muhammad, dan engkau menemukan mereka orang-orang yang paling

berbelas kasih kepada orang-orang mukmin, apabila mereka

mendengar al kitab yang ditunmkan kepadamu dan dapat dibaca, t7j

ifui.-* j.ri ;f;3 "kamu lihat mata mereka mencucurkan air
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mata", yakni matanya dipenuhi air mata hingga mengalir bagaikan
banjir di strngai, dan karena penuhnya sampai mengalir deras.
Perkataan ini sesuai dengan ungkapan AI A,sya,

tit:4t (r: ,w: t11 ...iirr,"P ,,;i!.ti.ui
Yakni air mataku mengalir deras.

Firman Allah, At nlY; li ,,Disebablcan kcbenaran (Al
fur'an) yang telah mereko kctahui (dari kitab-hitab mereka sendiri),,,
Abu Ja'far berkata: Air mata mereka mereka berderai karena mereka
tahu bahwa apa yang dibacakan kepada mereka 

-berupa 
kitab Allah,

yang dihrunkan kepada Rasulullatr sAw- merupakan suatu
kebenaran. Sesuai riwayat-riwayat berikut:

12362. Hannad bin As'Sari menceritakan kepada kami, ia berkat4
Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata:
Asbath bin Nasr Al Hamdani menceritakan kepada kami dari
Isma'il bin Abdirratrman As-suddi, batrwa Najasyi mengutus
12 orang lelaki kepada Rasulullah untuk menanyakan kabar
kenabiarurya yang akan diberitakan kepadanya (Najasyi).
Rasulullah sAw lalu membacakan Al et''an kepada
meraka dan mereka pun menangis. Mereka terdiri dari tujuh
ratrib dan lima pendeta. Atau lima rahib dan tujuh pendeta.
Allah kemudian menurunkan ayat yang berkaitan dengan
mereka, eli e i,; ;iZ;l u;;fi;i Jyjjttij;?11,
uDan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan
lrcpada Rasul (Muhammad), rramtt tihat mata mereka
mencucurkan air mato....,,336

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4fi194) serta As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (3/l3l), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi
Hatim.
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12363. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar

bin Ali bin Muqaddim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Hisyam bin Urwatr meriwayatkan

dari ayatrnyq dari Abdullah bin Zubair, bahwa ayat ini

diturunkan kepada Naj asyi dan satrabat-satrabatnya, i J-r7 ti$

e':ii <-e i",t ;#i '{;i )i}i Jy ijt -( *Dan apabita

merela mendengarkan apa yang diturunlan kepada Rasul

(Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air

mata."33?

12364. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hisyam bin

Urwah, dari ayatrnya, tentang firman Allah, Jrt i# 6i
At 'n r;; U. e'X( <J "Kamu lihat mata merelca

mencucurkon air mata disebablan kebenaran (Al Qur'an)
yang telah mereka ketahut (dari kitab-kitab mereka sendiri)"

ia berkat4 "Itu tentang Najasyi."338

12365. Hannad dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami

dari Hisyam bin Urwatr, dari ayahnya, mereka berpendapat

bahwa ayat ini diturunkan kepada Najasyi, Jyijl-C\|-j,tig
e'x( ,-, ,i,t ;i*l dj )ili "Dan apabita mereka

mendengarlmn apa yang diturunkan kepado Rasul

(Muhammad), lmmu lihat mata mereka mencucurkan air
mata."339

12366. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l185).
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l185).

337

33t

339
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Bakir menceritakan kepada kami batrwa Abu Ishaq berkata:

Aku bertanya kepada h)hi tentang ayat, fi & <Uf''
Jj-(i#rlr @ i,i,?45_{ ;tr|; $c;s; i^*#-
e'1( a 'i,6 ;ri! 6j $)i Jy"rong demikian itu

disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang

Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (iuga)

karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri*
Dan apabila mereka mendengarkan qpa yang dinrunkan
lrepada Rasul (Muhammad), knmu lihat mata mereka

mencucurlan air mata.... " Serta firman Allah, '#Lf'tf
litT 116 6Jr,^1i uDan apabila orang-orang jahit
menyapa mereka, merelra mengucapkon kata-kata (yang

mengandung) keselamafan." (Qs. Al Furqaan [25]: 631. Ia

berkata, "Aku mendengar para ulama kami berkata, 'Ayat
tersebut diturunkan kepada Najasyi dan para sahabatnya'."340

Firman Allah, '"jfr "Sera1lo berkata," jika dikategorikan

sebagai lataz}n lslrz, maka berposisi nashab karena kedudukannya

sebagai hal, dan maksud perkataaan tersebut adalatr, "Dan apabila

mereka mendengar apa yang telatr diturunkan kepada rasul, kamu lihat
mata mereka mencucrukan air mata karena mengetatrui bahwa itu
merupakan kebenaran, dan mereka menyatakan, uYa Tutran karni,

kami telah beriman."

Firman AllalL fit;f$'"jfi- "Sera1)a berkata, 'Ya Tuhan komi,

kami telah beriman'." Yalmi mereka mengatakan, uYa Tuhan karni,

sesungguhnya kami membenarkan apa yang kami dengar dari Al
Kitan yang Engkau tunrnkan kepada Nabi-Mu, Muhammad SAW,

3/o Ibnu Hisyaur dalan As-$irah Ql33), As-suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur
(3/l3t), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

I
I
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kami mengakui bahwa itu benar-benar dari-Mu, dan merupakan

kebenaran yang tidak diragukan lagi.

Firman Allah, '*#i'e65ff"'Maka jadikanlah kami saksi

(atas kcbenaran Al Qur'an dan lcenabian Muhammad SA\Y),"

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan yang lain, sebagai berikut:

12367. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayatrku dan Ibnu Numair bersama-sama

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Simak, dari

Ikrimatr, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, '{ LdS(,
e*tJi "Maka jadikanlah kami saksi (atas kcbinaran Al

Qur'an dan kcnabian Muhammad SAW)," ia berkata, "Umat

Muhammad SAW."34I

12368. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, 'u-.X!:Ji'6t3SE

"Maka jadikanlah kami saksi (atas kebenaran Al Qur'an dan

kznabian Muhammad SAW)," batrwa maksudnya adalatr

bersama umat Muhammad SAW.342

12369. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 'u-+t!:Ji'{LAEt

Al Hakim dalam Al Mutadrak Q/313), ia berkata "Sanadnya shahih." Namun
Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Adz-Dzalabi telatr
menyepakatinya. Ibnu Abi Hatim menyebutkannya dalam tafsir (4/1185) dan
As-Sryuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (31139), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, serta Ibnu Mardawiyah.
AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Ql 58).
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"Maka jadikanlah kami salcsi (atas kcbenaran Al Qur'an dan

kenabian Muhammad SAIU" batrwa maksud "saksi" di sini

adalah Nabi Muhammad SAW dan umat beliau.3a3

12370. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami: ia berkata: Isra'il menceritakan

kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, '".+&i 'iLdgt *Maka 
iaditcanlah

kami saksi (atas kebenaran Al Qur'an dan kcnabian

Mulummad SAW)," ia berkatq "Maksudnya adalatl

Muhammad SAW dan umat beliau. Mereka bersaksi batrwa

Muhammad SAW telah menyampaikan risalah beliau dan

mereka juga bersaksi batrwa para rasul telah menyampaikan

risalah mereka."34

12371. Ar-Rabi' menceritalcan kepada kalni, ia berkata: Asad bin

Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Takariya menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il
menceritakan kepadaku dari Simak, dari Ikrimatr, dari Ibnu

Abbas, seperti hadits Haris bin AMul Aaz tadi, hanya saja

ia berkat4 "Mereka menjadi saksi bagi para rasul yang lain

bahwa mereka telatr menyampaikan risalah metreka."345

Abu Je'far berkata: Sepertinya penakwil ayat ini
memaksudkan takwilnya kepada makna firman Allah, '& qKS

AI Qurthubi dalam tafsir (4/98) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(r/306).
Al Hakim d^laun Al Musta&ak Ql3l3), ia berkata: Abu Al Abbas Muhammad
bin Ya'qub menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Afran
menceritakan kepada kami, Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil
rnenceritakan kepada kami dari Sammak bin Harb, dari Ilsimah, dari Ibnu
Abbas, ia berkata, "Bersama umat Muhammad SAW.... "
Sudah dijelaskan dalam catatan kaki sebelumnya.

t13
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1", ,1. 
-&4L 3;0i i,K: n6l (F itu+i3r4virt'-^/1 "Korrru

itu lrami jadikan kamu umat yang meniti jalan tengah, agar kamu

menjadi salcsi bagi orang banyak dan rasul meniadi saksi bagimu."

(Qs. Al Baqaratr l2l: l43).

Ibnu Abbas berpendapat batrwa yang dimaksud dengan

'u_y*Ji adalatr para syutrada pada firman Allah, iF i(ti lit4l
11|lJl,i "Agar lralian meniadi synhada' (saksi) bagi orang banyak,"

dan mereka adalah kaum Nabi Mutrammad SAW. Jika talorilnya

seperti ltu, maka makna firman-Nya tersebut adalah, "Mereka

mengatakan, 'Watrai Tuhan kami, kami telah beriman, maka

jadikanlah kami saksi bagi nabi-nabi-Mu pada Hari Kiamat kelak

bahwa mereka telatr menyampaikan risalah mereka kepada umat-umat

mereka.

Jika ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, "Dan

jadikanlah kami para saksi yang bersaksi bafiwa Al Kitab yang

diturunkan kepada rasul merupakan suatu kebenaran" maka

penakwilan semacam ini pun dibenarkan, karena hd itu menjadi

penutup atas firman -Nya,3iSA156i )fii JyJi-Cl;;ti1
'"*tri'{ 6i3t (av ur'"}:;- A:)l l,riy; E 6'ii * oa, katau

mereka mendengar ayat-ryat yang diturunkan kcpada rasul, engkau

lihat mata mereka mencucurkon air mata karena tahu kcbenaran

mereka mengataftan, 'Wahai Tuhan kamt, kami beriman, maka

catatlah kami bersama orang-orangyang meniadi saksi-"

Hal itu merupakan penyifatan dari Allalt SWT yang

disebutkan kepada mereka karena keimanan mereka ketika mendengar

ayat-ayat dari kitab Allah, kemudian mereka meminta kepada Allah

agar dimasukkan dalam golongan orang-orangyaigmenjadi saksi dan

kesaksian mereka mengenai hal itu dinilai benar dalam pandangan
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Allah, juga agar Allah memberikan kedudukan dan balasan seperti

orang-orang yang menjadi saksi tersebut.

Adapun makna "catatlah" dalam pembatrasan ini adalatr

'Jadikanlah", yakni jadikanlatr kami beserta orang-orang yang menjadi
saksi dan tetapkanlah kami dalam golongan mereka."

ooo

{:c: w'i 6 Ui E$ a(& 6i il\ ir-3'1 6 ti ;
i*=*:( r:l:t

"Mengapalcanrri ddak alsnbqlnanlnpado y'.Jllah dm ?

lnp odo lrrlbenm an y arrg daang lnp da l<nni, p ailalul l@ni
sangat tngln agar TulwJ lrl;lnri rnenwstkl<frrr llornri l<c ilalsn

golongorlr or drJg. or cmg y ang slralih l"
(Qs. Al Maa'idah [5]: 84)

Abu Jatfar berkrta: Ini merupakan pemberitahuan dari Allah
SWT mengenai orang-orang yang sifat mereka telah disebutkan dalam ,,t

beberapa ayat ini, yaitu tatkala mereka mendengarkan Al Kitab yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad sAW, mereka pun beriman dan

membenarkan kitab Allah seraya berkata, "Mengapa kami tidak akan

beriman kepada Allah.' ;iX A kf. 6 "Dan kepada kebenaran
yang datang lepada kami," yakni Al Kitab dan ayat-ayatnya

diturunkan kepada kami, padahal kami ingin dengan keimanan kami
terh4{ap hal tersebut, 'u-zS( 

"'1Jt'{W&'iol,,Tuhan 
lami akan

memasulr.kan kami kedalam golongan orang-orang shatih.,, yakni

bersama orang-orang yang shalih yang taat kepada-Nya, dan yang
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berhak mendapatkan surga Allah karena ketaatan mereka kepada-Nya.

Makna hal tersebut adalah, "Kami menginginkan Tuhan kami

memasukkan kami beserta orang-orang yalng taat kepada-Nya di

tempat-tempat mereka pada Hari Kiamat kelak, dan mengumpulkan

kami bersama mereka, serta mendapatkan derajat-derajat yang mereka

peroleh."

Pendapat kami ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12372. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami batrwa Ibnu Zaid

berbicara mengenai firman Allah, $;6i j;U i;j { 6 Yi
it#tf 4Ft eC: @'i ol'€frt $ A " Mengapa kami

tidak akan beriman kcpada Allah dan kcpada kebenaran

yang datang kcpada katni, padahal kami sangat ingin agar

Tuhan kami memasukJran kami kc dalam golongan orang-

orang yang shalih," ia berkatq "Maksud lafazh ,fr|
'4,rt3t "golongan orang-orang yang shatih- adalatl

Rasulullah SAW dan para satrabat beliau."3a6

ooo

q-{ug }';,11 i qri u 6; * i36 q{ifr ,tst'
ls;Jjr{;-,ys3

"Malru y'J;lah n.ilnberi mseka palwlo terhadsD pulatamr
yolrrg mrr:el<a uc@l<$\ (yaiat) s'urgct yorrrg mengolir mngai-

'* lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l lt6).
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ilngai ili ilalanvrya, seilmtg msekabt<at di datarnya. Dan
ifi,,lah balasan (bagi) oftmg.or(mg yarrg befuwt kebait<nn

(y arrs ikhlrs leimanmvrya) ."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 85)

Abu Ja'far berkata: Allatr swr membalas mereka lantaran
ucap,an mereka, "wahai ruhan kami, kami telah beriman, maka
jadikanlah kami saksi. Mengapa karni tidak akan beriman kepada
Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padatral kami
sangat ingin agar Tuhan karni memasukkan kami ke dalam golongan

gTlg:gru"glalcre shalih.' Allah membalas mereka dengan, €; *';1f{i G U "(Yaitu) surga yang mengalir sungai-sungai di
dalamnyo," yaitu benrpa kebun-kebun yang mengalir di bawah
pohon-pohonnya sungai-sungai. q.iri9 "sedang mereka kcl@l di
dalomnya." Yakni mereka tinggal di untrk selamanya dan tidak akan
dipindahkan dari sana.

i*X}jit *i4 qtj"Dan itulah balasan (bast) orang-orang
yang berbuat kcbaikan" maksudnya adaratr Allah berfirmaru *Inilatl
yang Aku berikan kepada mereka yang mengatakan dengan apa yang
Aku sifatkan kepada mereka sebagai jawaban atas apa yang mereka
nyatakan, berupa surgq yang mereka kekal di dalamnya, sebagai
balasan atas setiap kebaikan dari ucapan dan perbuatan metreka."

semua itu sebagai balasan atas kebaikan orang-orang yang
mengesakan Allah dengan ikhlas tanpa menyekutukan-Nya dengan
sesuatu apapun, dan mengimani para nabi Allah dan kitab yang
dibairih dari sisi-Nya, menunaikan kewajiban-kewajiban, serta
menjauhi maksiat, maka ifulah balasan sempurna bagi orang-orang
yang berbuat baik sebagaimana firman-Ny ny.*{t$4";,"1;
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q.irf$ "Surga yong mengalir sungai'sungai di dalamnya, sedang

mereka kekal di dalannya."
ooo

;iJ #1,i:4l-r+y,'$."iu' V6 aSrt
uD on or (mg. ofi mg kofu ser:ta menfu stalm ay dt' ay at Kami,

nseka it /rah PeryluffJi rtrl":d<a."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 86)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Adapun

orang-oraog yang berpaling dari taghid kepada Allah, orang-orang

yang mengingkari kenabian Mtrhammad SAW, dan mendustakan

ayat-ayat kitab-Nya, mereka itulah Penghuni neraka. Mereka tinggal

dan menetap di dalamnya (neraka).

*#adalah neraka yang paling panas.

ooo

syi-;* { t {J';|i'fi u, 64t i ; i3 { rfir; ri'i w-
'u#(e){-ii

uHoiorcmg-orcmgyoarrgLrr.:-anr.uarrJriangonlahloaruurwrdfiillfrJ

ary-o4a yor.gbaik ymg tclah Nlahhalall<nrrbogi l<mtttu,

itm iootgoniah l@w melunpati bor,as. Seszngguhny a Nlah
dilak nenyulcai ofifrrrg.ormrg tmrg mela n|aui batas."

(Qs. Allvlaa'idah [5]: 87)

6t
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Abu Ja'fer berkata: Allah berfirman, *Wahai orang-orang

yang membenarkan Allah dan rasul-Ny4 serta mengakui apa yang

dibawa kepada mereka oleh Nabi mereka SAW adalah benar-benar

dari sisi Altah, '& Xi 'i U 4 V* { 'Jangantah kamu

haramkan qpa-qpa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu',

yutv at-thayyibat, segala kelezatan yang dihasratkan oleh diri dan

diinginkan oleh hati. Kemudian kalian memutuskan keinginan itu
seperti yang dilakukan oleh para pendeta dan rahib, mereka

mengharamkan atas diri mereka perempuan, makanan-makanan yang

baik, dan minuman-minuman yang lezat. Bahkan sebagian dari

mereka mengurung diri di dalam gerejq dan sebagian lagi bertamasya

di atas mukabumi."

Allah menrperingatkan, "Wahai orang mukmi& janganlah

kalian melakukan sebagaimana yang mereka lakukan, dan janganlah

melaurpui batas Allah yang telah ditentukan kepada kalian benrpa apa

yang telatr dihalalkan dan diharamkan, sehingga membuat kalian tidak
taat kepada-Ku lantaran perbuatan itu."

Sesungguhnya Atlah tidak menyukai orang yang melampui

batas yang telah ditetapkan kepada makhluk-Nya, berupa apa yang

dihalalkan kepada mereka dan apa yang diharamkan atas mereka.

Pendapat kanri tersebut sejalan dengan pendapat para atrli

takwil.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat beriht ini:

12373. Abu Hushain Abdullah bin Ahmad bin Yunus menceritakan
'i* kepadaku: Abtsar Abu Zubaid menceritakan kepadaktr, dia

berkata: Hushain menceritakan kepadaktr dari Abu Malik,
mengenai aya\ F'ni'fiU {,{ V9 { $,1t:.. rji #f.
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"Hai orang-orang yang beriman, ianganlah kamu haramkan

apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu,"

dia berkata, "Utsman bin Mazh'un dan sebagian kaum

muslim mengharamkan perempuan atas diri mereka,

menghindari makanan-makanan yang baik, serta ingin

memotong z"akartya (mengebiri diri sendiri) . Oleh karena

ifu, turunlah ayat io1.:;347

12374. Hurnaid bin Mas'adah menceritakan kepadaku. ia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepadaku bahwa Khalid Al
Hadzdz.a menceritakan kepadaku dari Ikrimah, ia berkata,

"Beberapa orang satrabat Nabi SAW hendak mengebiri diri

mereka, tidak memakan daging dan menjauhi wanita, maka

turunlah ayat, { 5 
:6 ni $l-v, 6,4, V9 J rfir:.'"ii #n-

'u-#i 14{ '61 SLfit- 'wahai orang-orang yang

beriman janganlah lcalian haramkan makanan yang baik,

yang sudah dihalalkan oleh Allah dan jangan pula kalian

melampui batas, sesungguhnya Allah sangat tidak senang

orang yang melampaui batas' ."348

12375. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyatr

menceritakan kepada kami dari Khalid, dari Ikrimah, bahwa

beberapa laki-laki ingin ini dan itu, serta menginginkan ini
dan itu, dan mereka ingin mengebiri diri sendiri, maka

turudah ayat, '3 ti'i'fiU {,+l;9{ r}tt:.t5($n-
"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian

haramkan makanan yang baik, yang sudah dihalallcan oleh

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll87).
As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (3/140). Lihat juga hadits dari lkrimah,
dari Ibnu Abbas, menurut At-Tirmidzi dalam tafsir (3054) dan Ath-Thabrani
(l l/350).

34?
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Allah." Hingga firman-Nya, "Tulran yang kalian beriman

kepada-Nya."lae

12376. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Ibratrim,

tentang ayat, 'fi';ii '[:'u, 4,*V9'1 $.lti,'"-5i $i-
"Wahai orang-orang yang beriman ianganlah kalian

haramkan makanan yang boik," ia berkata, "Mereka

menghararnkan makanan yang baik dan daging, maka Allah

' menurunkan ayat ini kepada mereka."35O

12377. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Wahab Ats-Tsaqafi berkata: Khalid menceritakan kepada

kami dari Ikrimab bahwa beberapa orang berkata, *Kami

tidak menikah, tidak makan, serta tidak melakukan ini dan

itu.- Allah pun lalu mgnurunkan ayat, { t}lt:' '"5i W-
t#i e)* -st !,yfig{5-#,s('fiu 4,{"t;*
"Wahai orang-orang yang beriman ianganlah kalian

haramkmt makonan yang baik, yong sudah dihalalkan oleh

Allah dan jangan ptla kalian melampui batas, sesungguhnya

Allah sangat tidak senang orang yang melampui botas. "

12378. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mat

mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabatr, ia

berkata "Beberapa oftmg sahabat Nabi SAW ingin menolak

dunia, meninggalkan perempuan, dan hendak menjadi rahib,

maka Rasulullah SAW berdiri dan dengan kemarahan beliau

Ibid.
As-Suynthi dalan Ad-Dan Al Mantsur (3/10), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada lbnu Jarir.

349
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bersabda,

tlrb'#f gb fti:t:, ,ilfru & ok ; 
"lje 

rrr'

vi ir i;*ttgrr2st, f."st ,f i6ui qtt,glE hr

e'g- f.J;?ti,t'r'rbt, a]L; r,b Y. ff f
,seseungguhnya orang-orang sebelum kalian tru'n uinasa

lantaran tnampersulit diri, merela mempersulit diri mereka

sendiri sehingga Atlah mempersulit mereka, merela itulah

olang.orangyangmengunlngdiridirumah-rumahdan
biara-bima! sembahlah Allah dan iangan lalian

menyehltukan.Nya dengan sesuatu apa pun, berhajilah,

berumrahlah, dan berlalw luruslah, maka Allah akan

meluruskan kalian'.

Lalu tunrnlah kepada mereka uvzr.,ll/ { t}1t1""5i $f
# 'ali 

'S U 4 'wahai orang'orang vang beriman

janganlah tralian haramkan makanan yang baik, yang sudah

dihal alkan oleh Allah' ."3s 
I

12379. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdrrnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma,mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman

Alt; # riti 'i3 -u, 4 li? { "Jorgontah katian

haramkan makanan yang baik, yang sudah dihalalkan oleh

Allah," dia berkata, *Ayat ini turt[r mengenai beberapa

orang sahabat Nabi SAw, mereka hendak melepaskan diri

dari dunia, meninggalakan wanita, dan berlaku zutrud. Di

antara mereka adalatr Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin

35r Abdunazzaq dalam afsir QnD.

6l
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|ytarh'Un."352

12380. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Ziyad bin
Fayyad, dari Abu Abdinatrman, ia berkata, .Nabi SAW
bersaMa,

t363r';#Vklf i;o
'Aht tidak menytruh kalian *rrirai prndeta dan rahib'. "353

12381. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kami, ia berkata: Jami, bin
Hammad menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid bin
Z'urai' menceritakan kami dari Sa,id, dari eatadatr, mengenai

nrman Auarr F ni 'lsu 4tii3 { '$tt:. t$i cG_
"Wahai or(mg-orang yang beriman janganlah kalian
hmamkan makanan yang baik, yang sudah dihalolkan oleh
Allah," disebutkan kepada kami bahwa beberapa orang
satrabat Nabi SAW menolak wanita dan daging, serta ingin
menjadi rahib. Ketika perkara tersebut sampai kepada
Rasulullatr SAW, beliau bersabda,

gtfri i*t,tr,f,,, :rtt lj e: €.,;
'Tidak ada (ajaran) dalam agamaht untuk meninggalkon

peremlruan don daging, dan tidakpula kerahiban"

Dikabarkan kepada kami batrwa ada tiga orang pada masa

Rasulullah SAW telatr membuat kesepakatan, salah seorang

rud
Ibnu Abi Syaibah dalam Al MushannSQl82) serta As-suyrthi dalam Ad-Durr
Al Mantsur (3ll4l), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Abi syaibah serta Ibnu
Jarir.

352
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dari mereka berkata, "Aku akan berjaga untuk beribadatt

malam dan tidak tidur." Salah seorang lagi berkata, "Aku

akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan berbuka'"

Sementara yang lainnya lagi berkata, "Aku tidak akan

mendatangi wanita." Rasulullatr SAW lalu diutus kepada

mereka dan bersabda, "Bukanlwh aht tidak diberitahu

bahwa lralian membuat ltesepakatan atas hal ini?" Mercka

menjawab, "Benar watrai Rasulullatl, kami belum

memberitahu, tapi kami tidak menginginkan kecuali

kebaikan." Maka beliau bersaMa,

*'J.,'f ,;dt €)t ,lb?, ir,,fi ,i6tt ?it ,F,i

&';t,*
"Akan tetapi aht bangun malan don tidur, aht berpuasa

dan berbuka, serta mendatangi wanita, barangsiapa tidak

senang dengan sunnahht, maka ia tidak termasuk

golonganht." Dalam sebagian qira'at disebutkan,

"Barangsiapa tidak senang dengan Sunah kantu, maka

tidaHah termasuk dari umat knmu, dan telah menempuh

jalanyong sesot."

Disebutkan kepada kami batrwa Nabi Allatr SAW pernatt

bersabda kepada beberapa orang sahabat beliau,

'rlri'#f,P fr':.t:r,$;Z,iu.)# og u |ru Ct

vi lrr \i*r tgrrL)ti )C.tr G eU6 4tt,6i; ii,r

E$-t,i*i-6 airL6,t;Li,& y.tf -#
"sesungguhnya orang-orang sebelum kalian tetah binasa
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lontsran mempersulit diri, mereka mempersulit diri mereka

sendiri sehingga Allah mempersulit mereka, merela rtulah
orang-ordng yang mengurung diri di rumah-rumah dan
biara-biara! Sembahlah Allah dan jangan kalian
menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, berhajilah,
berumrahlah, dan berlaku luruslah, maka Allah akan
me lur us kan kol ian. "3 

5a

12382. Muhammad bin Al Hushain berkata: Ahmad bin Mufadhdhal
menceritakan kepada kami, dia berkata: Asbath
menc_eritakan kepada kami dari As-Suddi mengenai firman-
Nyu,'ffiJ * i'lJ',,,;i l-1 u * Vi i i5{'"5;i W-
Ai;$i 4{ .Sl 3L,,w/ahai irori-orons yans beriman

janganlah kalian haramlcan makanan yang bait(, yang sudah
dihalalkan oleh Allah dan jangan pula karian berrebih-
lebihan, sesungguhnya Allah sangat tidak senang orang
yang melampui batas," batrwa Rasulullah SAW pada suatu
hari duduk, kemudian memberikan nasihat kepada orang-
orang. Kemudian beliau berdiri dan tidak memberi tambatran
peringatan. Kemudian beberapa orang dari sahabat beliau -mereka berjumlatr sepultrh orang dan diantaranya Ali bin Abi
Thalib serta Utsman bin Mazh,un- berkata, ..Sungguh kami
tidak akan merasa takut jika kami tidak membuat amal
tambatran! ses,ngguhnya orang-orang Nasrani telatr
mengharamkan atas diri mereka, maka kami pun
mengharamkan." Sebagian dari mereka ada yang
mengharamkan memakan daging dan lemak, dan tidak
makan pada siang hari. sebagian ada yang tidak tidur pada

's As-suyrttri dalan Ad-Durr al Mantsur (3/l4l), dan ia menisbatkannya kepada
AM bin Humaid serta Ibnu Jarir.

I
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malam hari, dan sebagian lagi mengharamkan wanita."

Utsman bin Mazh'un adalatr salah seorang yang

mengharamkan wanita. Dia menjauhi istriny4 maka istrinya

pun tidak mendekatinya. Suatu ketika istrinya yang bernama

Haula itu mengrurjungi Aisyah RA. Aisyah dan istri-istri

Nabi yang lain bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu

watrai Haul4 romanmu berubah, engkau tidak menyisir dan

tidak memakai wewangian?" Ia menjawab, "Buat apa aku

harus berwangi-wangian dan menyisir rambut, sementara

suamilo tidak pernatr meniduriku dan tidak pernah menyibak

pakaianku sama sekali sejak sekian dan sekian!" maka para

istri Nabi SAW pun tertawa karena ucapannya. Rasulullatr

SAW lalu mastrk, sementara istri-istri beliau masih tertaw4

maka beliau bertanya, "Apa yang kalian tertawakan?"

Aisyatr berkata" "Wahai Rasulullatr, Haula' aku menanyakan

pennasalahan yang dihadapiny4 kemudian ia berkata"

"suamiku tidak pematr menyibak pakaianku sama sekali

sejak sekian dan sekian!"

Beliau kemudian mengutus seseorang untuk memanggilnya

(Utsman bin Maztr'un) dan beliau bertany4 "Ada apa

denganmu wahai Utsman?" Dia berkata 'tdku

meninggalkan semua itu karena Allah semata, agau

menyendiri untuk beribadah." Utsman prm menceritakan

perkaranya, ia balrkan pematr bersumpatr hendak mengebiri

dirinya. Rasulullah SAW kemudian bersaMa'

Iuiif '*iti'€;r,i 
"lt 

W t'if
'Aht bersumpah atasmu, hendaHah kmt kembati dan
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menggouli istrimu."

Dia lalu berkata, "Aku sedang puasa!" Rasulullah SAW

bersabda" "Berbukalah!' maka ia pun berbuka dan

mendatangi istrinya.

Kemudian Haula kembali mendatangi Aisyah dalam keadaan

telatr bercelak, bersisir, dan memakai wangi-wangian.

Aisyah pun tersenyum dan bertanya, "Bagaimana kabarmu

wahai Haula?" Dia menyatakan batrwa suaminya telatr

"mendatanginya" kemarin. Rasulullatr SAW kemudian

bersaM4

,iif , i;f ,;l,,ti r1]t, ,i.;jat, ,ir3t t;? ,rylit. t
lri'r-lt 6L *'4r'-r ri3t'1Jt1fr ri*?, bt,
"Ada apa dengan orang-orang itu, mereka mengharamkan

perempuan, tidak makan, dan tidok tidur? Ketahuilah,

sesungguhnya aht tidur dan bangun, aht berbuka dan

berpuasa, dan aht menilcahi perempuan. Barangsiapa

enggan dengan sunnahht, maka ia tidak termasuk

golonganht."

Lalu ttrnurlah ayat, 'ni'fiU 4,+i;*{ r},:tl'"-5iW-
f;;*{i'$! "Wohoi orong-orang yang beriman janganlah

kalian haromkon makananyang baiN yang sudah dihalalkan

oleh Allah dan jangan pula kalian berlebih-lebihan,

sesungguhnya Allah sangat tidak senang or(mg yang

melampui batas."

Beliau berkata kepada Utsman,

288
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,t:ry\t *t-if {O*'*L3 l
"Janganlah kamu mengebiri dirimu, sesungguhnya itu

t tndakan b erl ebih-l eb ihan. "

Beliau kemudian memerintatrkan mereka supaya

membatalkan sumpatr mereka dan membayar kaffaratnya,

beliau lalu- memb aca, ;f..1'2 'g e ;\\ 1!fi F+6 {
iJjsi f.,t L pLLlt "Attah tidak menghukum tcamu

disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk

bersumpah), tetapi Dia menghuhtm kamu disebabkan

sumpah-sumpah yang lamu sengaja." (Qs. Al Maa'idah [5]:
gg)."t

12383. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Affiullatt

bin Shalih menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaktr dari Ali, dari Ilnu Abbas, tentang

firman Auah,'#'ii'fi '(, 4 1;9 J Ci( tii #i-
' "Wahai orang-orang yang beriman ianganlah kalian

haramkan makanan yang bailc, yang sudah dihalalkan oleh

Allah," dia berkata, "Mereka adalah sekelompok sahabat

Nabi SAW yang berkata, 'Kami akan memotong kemaluan

(?ztkar) kami, meninggalkan syatrwat dtrni4 dan berkelana di -

bumi, sebagaimana yang dilakukan oleh para rahib'. Hal

tersebut kemudian sampai kepada Rasulullah SAW, maka

beliau mengirim utusan kepada mereka dan menanyakan

kebenaran perihal mereka, dan mereka pun menjawab, 'Ya

(kami hendak melakukannya)'. Maka Rasulullah SAW

35s As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3ll4l, 142), dan ia tidak
menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir. Ibnu Katsir menyebutkannya dalam

tafsir (5/3 l9).
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bersabda, "Al(an tetapi aht berpuasa dan berbula, alat

shalat dan tidur, serta menikahi perempuan. Barangsiapa

mengambil sunnahht maka ia termasuk golonganht,

sedangkan barangsiapa tidak mengihtti sunnahht maka

bulran termasuk golonganht. "3s6

12384. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayalrku
menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, fti'fi-(, 4 i;* { t!t;, tji (.U
'fi "Wohai orang-orang yang beriman jonganlah kalian
haramkan makanan yang baik, yang sudah dihalalkan oleh
Allah," bahwa turunnya ayat karena sebagian satrabat Nabi
Muhammad SAW, diantaranya Utsman bin Mazh'rur,
mengharamkan perempuan dan daging terhadap diri mereka,

bahkan telatr membuat parang unttrk memotong zal<at

merekq supaya syatrwat mereka terhenti, dan menghabiskan

waktu mereka untuk beribadatr kepada Allah. Nabi SAW
yang dikabarkan mengenai hal tersebut kemudian bersabda,

"Apa yang koltan inginlran?" Mereka menjawab, "Kami
ingrn memotong syatrwat kami dan memalingkan diri dari
perempuan." Rasulullah SAW kemudian bersabda,

tirAte'r:il ol *y Ct'ri,gr;u.1rri I
"Aht tidak diperintahkan untuk rtu, melainkan aht
diperintahlran dalam agamaht untuk menikahi wanita.,,

Mereka kemudian berseru, "Kami menaati Rasulullah

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4llls7). Lihat juga Al wahidi An-Naisaburi
dalanAsbab An-Nuzul ftal. I la).
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sAw.'Lalu turunlah avat, 
-u, $){"lil{ t}1t:.'"ii$i-

t-#i 4'f itl lry-fii3{'F oni'[: "wahai orans-

orang yang beriman janganlah kalian haramkan makanan

yang bailc, yang sudah dihalalkan oleh Allah fun jangan

pula tratian berlebihJebihan, sesungguhnya Allah sangat

tidak senang ordng yang melampui batas' " Hingga firman-

Nya, !i-S + -tfi cii "Tuhan yang kalian beriman

kepada-Nya.'357

12385. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ia berkata,

"Beberapa lelaki, diantaranya Utsman bin Maztr'un dan

Abdullah bin Amr, ingin membujang dan mengebiri diri

mereka, serta mengenakan pakaian compang-camping, maka

turunlah ayat sampai firman Allah, + ,5 G$l :ii i#l;
<rh| " Dan bertalcwalah kcpada Allah yang kalian

beriman kepada'NYa."

Ibnu Jt[aij berkata dari Ikrima]r, ba]rwa Utsman bin

Mazh'un, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Al Miqdad bin

Al Aswad, dan Salim 
-maula 

Abi Huzaifatt- membujang,

berdiam di rumah-rumatr, menjauhi wanita, mengenakan

pakaian yang disobek, dan mengharamkan makanan dan

pakaian yang baik-baik kecuali seperti yang dimakan dan

dikenakan oleh para pengelana bani Isra'il. Batrkan mereka

hendak mengebiri diri sendiri dan bemiat mendirikan shalat

malam dan puasa pada siang hari. Lalu turunlatl ayat, ($i.

357 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (31142), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Mardawiyah.
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11* -lt 3-,y1-r!z:,$ -#,ni'fiu q#Vji.l rjJr;i2$i
'A;fii "Wahai orang-orang yang beriman janganlah katian

haramkan makanan yang bailc, yang sudah dihalalkan oleh

Allah dan jangan pula kalian melampui batas, sesungguhnya

Allah sangat tidak senang orang yang melampui batas,"

Maksudnya adalatr, "Janganlah kalian melakukan selain

Sunnatr kaum muslim." Yakni seperti mengharamkan

perempuan, makanan dan pakaian yang baik.

Ketika turun ayat tentang mereka, Rasulullatr SAW
mengirim utusan kepada mereka dan beliau bersabda"

tbi ,t:!b?: t;-t' ,b'#g'o;, ,G; g,,r;:t.'rt

&l;Uq'fi' drlr,
"Sesunggulurya diri kalian memiliki hak dan mata kalian
memiliki hak, berpuasalah dan berbukalah slulatlah dan
tidurlah, maka tidaHah termasuk golongan kami, orang
yang meninggalkan Sunnah kami."

Merelca lalu berkata, "Ya Allatr, kami berseratr diri dan

mengikuti apa y ang Engkau 1sprrL^l rr358

12386. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami dari Ibnu Zaid,
mengenai !** Allah swr, 4V*{ tfii;e$iqfi-
'# Xi'SSU "Wahai orang-orangyang beriman jangonlah
kalion haramlan maknnan yang baik, yang sudah dihalalkan
oleh Allah,f' dia berkata: Ayahku berkata: "AMullatr bin

358 Ibnu Abdil Barr dalam At-Tamhid elnzr. Lihat juga Ibnu Athiyah dalam Al
Muharrir Al Wajb Q1228).
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Rawahah dicari agar pulang ke rumahnya karena ia

kedatangan tamu, Ibnu Rawatratr pun pulang ke rumahnya

sementara dia belum makan malam, ia bertanya kepada

istrinya, "Apa yang telah kamu berikan untuk makan

malamnya?" Istrinya menjawab, "Makanan tinggal sedikit,

maka aku menunggu sampai engkau datang!" Ibnu Rawahah

lalu berkata, "Engkau menahan tamuku (untuk makan)

karena menungguku? Sungguh makananmu haram bagiku

jika aku sampai mencicipinya." Istrinya berkata, "Makanan

itu dan makananmu haram bagiku jika aku mencicipinya

sementara kamu belum mencicipinya." Tamu itu lalu

berkata, "Makanan ittr haram bagiku jika aku sampai

mencicipinya sementara kalian belum mencicipinya." Ketika

Ibnu Rawahatr melihat hal demikian, dia berkata,

"Dekatkanlatr masakanmu padaku, makanlah kalian dengan

menyebut rutma Allah.'

Keesokan harinya dia pun pergi menemui Nabi SAW untuk

menceritakan perihalnya, maka Nabi SAW bersabda,

o. o I!'c-3i ]i

"sungguh engkau telah berlahu baik!"

Laru turunlah aya! 'ali 
'ElU 4,4ri;i3 { tfir|-'"ji qli-

$7 "Wotoi orang-orang yang beriman, janganlah kalian

haramlran makanan yang baik, yang sudah dihalalkan oleh

Allah." dan Nabi SAW membacanya hingga firrran-Nya, {
i.+:n f"I 6 pLL$- ,t$'F,g e E\iXfLr;,
"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-

sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi
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dia menghuhtm kamu disebabkan sumpah-sumpah yang
lrnmu sengaja, maka koffarat (melanggar) sumpah itu.,,

Jika kamu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan

mencicipinya," maka itu termasuk sumpah yang kamu

sengaja."35e

12387. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin
Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Ikrimah
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas bahwa ada laki-
laki yang mendatangi Rasulullah SAW kemudian berkata:

"Watrai Rasulullatl, sesungguhnya jika saya memakan

daging, maka saya akan "tegang" dan syahwatku
menguasaiku, maka saya pun mengharamkan daging
untukku?" lalu Allatr rpenunnkan r^V$ { tj,Itltji (iU
i,g$i i4-1 at 3y?;,* { 5 -&1,fr 'j.;lu,$1 *oi,
orang-orang yang beriman janganlah kalian haramkan
malranan yang baik, yang sudah dihalalkan oleh Atlah dan
jangan pula kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah
sangat tidak senang orang yang melampui batas.,'360

12388. Amr bin Ali menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid
bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin
Al Hadzdza menceritakan kepada kami bahwa Ikrimatr
berkata: beberapa orang sahabat Rasulullah SAW hendak

mgnjauhi- wanita dan berkebiri, lalu Allah menurunkan, $i-.& Xi'.v1 u 4 i;, * { t$ri.';y tri " w onai o r an g - o r an g

Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (2D28).
At-Tirmidzi dalam sunan, bab: Tafsir Al eur'an (3054) serta Ath-Thabrani
dalan Al Kabir (ll/350).

359
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yang beriman janganlah kalian haramkan makanan yang

baile, yang sudah dihalaltran oleh Allah."36r

Ahli takwil berbeda pendapat mengenai maknp c.lii)l
"melampui batas" dalam firman-Ny a,e*35i 4*'iit 3-ry1?i-7'{i
"Jangan pula kalian melampui batas, sesungguhnya Allah sangat

tidak senang orang yang melampui batas."

Sebagian dari mereka berpendapat batrwa "melampui batas"

yang dilarang Allatr dalam masalah ini adalah seperti yang hendak

dilakukan oleh Utsman bin Mazh'un, yaitu mengebiri dirinya, lalu hal

tersebut dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dikatakan oleh Nabi

SAW kepadanya, "Itu adalah melampui batas."

Mereka yang berpendapat demikian diantaranya adalah As-

Suddi.

12389. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepadaku,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, mengenai hal

tersebut.352

Sebagian lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr apa yang

hendak dilakukan oleh sekelompok satrabat Rasulullah SAW yang

ingin mengharamkan wanit4 makanan, pakaian, dan tidur, kcmudian

mereka dilarang melakukannya, dan mereka yang ingin menjalankan

Sunnatr selain Sunnatr Nabi mereka, Muhammad SAW. Di antara

yang berpendapat demikian adalatr Ikrimatr.363

12390. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hushain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

36t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l 188).
362 Al Mawardi dalatr, An-Nukat wa Al Uwn (2159).
363 At-Tirmidzi dalanr tafsir (3054).
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kepadaku dari Ibnu Jurarj, mengenai hal tersebut.

Ada pula yang berpendapat, "Maksudnya adalah larangan dari

Allah SWT untuk menjadikan yang halal menjadi haram."3&

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12391. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Al
Hasan, tenta3s ayat,'ii'EU 4ij;3{ tsrltji(.U
f;iJ{t'&l "Wohoi orang-orang yang beriman janganlah

lralian haramkan makanan yang bailc, yang sudah dihalalkan
oleh Allah dan jangan pula kalian berlebih-lebihan," ia
berkata" "Janganlah melewati batas sehingga mencapai apa

yang diharamkan kepada kalian."365

Abu Ja'far berkata: Jika maknanya seperti itu, maka -Allatl
cukup berfirman dengan keumuman, f;tS{j "Jongonlah berlebih-
lebihan," sebagai bentuk larangan terhadap segala kelaliman- wajib
dikenai hukum semua yang dicakup oleh keumuman tersebut, hingga
ada kekhususan yang mewajibkan yang umum tersebut tunduk kepada
yang khusus, dan tidak ada seorang pun yang boleh melampui batasan

AUah dalam segala hal yang telah dihalalkan atau diharamkan.

Barangsiapa melampuinya maka masuk dalam firman Allah, * .if 3L';t;iiii d) "srrungguhnya Atlah tidak menyukai orang-orong yang
melampui batas."

Tidak mustahil ayat tersebut tunm mengenai permasalatran

Utsrnan bin Maztr'un dan sekelompok sahabat Nabi SAW yang ingin

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1188), Al Muharrir At Wajiz (2DZB), dan An-
Nukatwa Al Uyun (2159).
rbid.
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menghararnkan atas diri mereka beberapa hal yang telatr dihalalkan

oleh Allah kepada mereka, dan bisa jadi maksud hukum dari ayat

tersebut adalatr setiap orang yang semakna dengan mereka, yaitu

orang-orang yang mengharamkan atas diri mereka apa yang telah

Allah halalkan kepada merek4 atau menghalalkan apa yang telah

Allah haramkan, atau melampui batas yang telah ditetapkan Allah

kepadanya. Dengan demikian, orang-orang yang ingin mengharamkan

atas diri mereka sebagian yang telah dihalalkan kepada mereka,

sesungguhnya dicela karena keinginan mereka melampui yang telah

disunnatrkan kepada mereka dan yang telatr digariskan, serta

sebagainya.

ooo

6hg 4; A1 G jji'ifr i #$",ry gs:'ri'#r, q;g3

uDan mal<frrJlah malonan ydrrg halal lagi baik dmi apa
y ang AJlah telah rezekilran l,cpadomr, d.an bqtakw alah

lnpado AJ;lah y arlg lwnw befinnn l<cp ad*N y a."

(Qs. Al Maa'idah [5]:88)

Abu Ja'far berkata: Allatr melarang orang-orang mukmin

untuk mengharamkan makanan yang baik, yang telatr Allah halalkan

kepada mereka, *Makanlah kalian wahai orang-orang mukmin, dd
rezeki Allah yang memberikan kalian rezeki dan menghalalkan

kepada kalian makanan yang baik."

Riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalatr:
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12392. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, tentang ayat,li4$'e
qfr'ffifif, "Makanlah makananyang halal lagi baik

dari apa yang Allah telah rezeHkan kepadamu," bahwa

maksudnya adalatr apa yang telatr Allah halalkan kepada

mereka dari makanan.366

Firman Allah, Oj.$.*A cii N 1#l; " Dan bertala,valah

lrepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya," maksudnya adalatr,
*Takutlatr kalian watrai orang-orang mukmin, jika kalian melampui

batas-batasnya, sehingga kalian menghalalkan apa yang diharamkan

atas kalian dan mengharamkan apa yang dihalalkan atas kalian.

Berhati-hatilatr kalian dalam hal tersebut, karena jika kalian

melanggarnya maka Allah akan menurunkan kemarahan-Nya, atau

kalian akan merasakan balasannya."

(rj-# 4rJile $I*futnn yang kalian beriman kepadanya,"

maksudnya adalatr Tuhan yang kalian akui keesaan-Nya dan kalian

benarkan ketuhanan-Nya.

ooo

'u5.*i F "Z 
q. PI,q {93'Ffi e fi Uxfirrt-*

i -F4F.b;#. 
c, t:"i, t .'usfi, tfr iGEL#riK

i"K df )6 ** ?Q;, 4 i ;s -t;; ;. F J ;I'r:t

'* Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami. Lihat
juga lbnu Katsir dalam tafsir (51320).
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.A;IJfri#- '$;Ert"ru$Y$$

@3'#*il
*Nlahfidakmatglwlrruilnl<fi rnldisebabl<artn'mtpah'

nnnpalvrnt yang ddak dtnal<sd amt'tkbg,I:xtmpah), tqtnpi

Dia rnmglwt]Jlnrr t<frnru disebablcm zurnpah'st'mrpah y a"g

l<affru sengaio, mflt<nlaffmat (rnelansgarJ nnnpah itu, ialah

mmtbqi mal<mt sepuluh orangmiskin, yaitu dmi mala nan

y ar.g bias a l<fr nuu b eTit<arJ lnp ada l<,ehtm ganu, dttttt mcntb qi
p akdun l<ep adf, mq ela atclu mernsr dek/ll<f,r. s eorumg budnk.

Barungsiapa ddak sangup rnelali;ul<m yorrg derikian,
rnal<a a t/tutso selmna tigaltmi. Yang demikiort

itu ddatah lafforat sunpah' nrnpalmw bila lcmrru

b u nnnp oh ( dcrJ l<mw longat) . D an i agalah rump alvrru'

Dcgfikiantahy'filahnlenalr;angl<artl<cpadal7wllyallya74,'llaalomt'
Nyo agar l<amu bnryrrlrrn (krlpada'Nya)'"

(Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman kepada para

satrabat Rasulullatr SAW yang telah mengharamkan atas diri mereka

makanan-makanan yang baik, dan mereka mengharamkannya dengan

mengucapkan sumpah, kemudian Allah melarang mereka

mengharamkannya, *Allah tidak menghuhtm lalian disebabkan

sumpah-sumpah katian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah),

tetapi Dia menghuhtm talian disebabkan sumpah-sumpah yang

kalian sengaia."

Riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalatr:

6)



SurahNlvlat'itlah

12393. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa ketika turun

ayat, 's! ,i,i 'fiu {,# li/ { tj,i(';1j1i ffi "uoi
orang-orang yong beriman, janganlah kalian haramkan apa-

apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian,"

kepada kaum yang mengharamkan perempuan dan daging

atas diri mereka, mereka berkata, "Watrai Rasulullatr,

bagaimana dengan sumpah-sumpatr yang telatr kami buat?'

Allah lalu menurunkan firman-Ny 4 4 fi\ liti FLG {
{# "Allah tidak menghuhtm katian disebabkan sumpah-

sumpah kolian.yang tidak dhnaksud (untuk bersumpah),

tetapi Dia menghuhtm kolion disebabkan sumpah-sumpoh

y an g kal i an s e n gai a.u367

Hal tersebut menrurjtrkkan apa yang kami katakan mengenai

kaum yang mengharamkan apa yang mereka haramkan atas diri
mereka dengan mengucapkan sumpatr, lalu turunlah ayat ini lantaran

mereka.

Terdapat perbedaan bacaan368 dalam cara membaca ayat

tersebut.

As-Suytthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (31149), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.

Ibnru Dzalcwan membaca 1'|EAS dengan meringankan hunrf qaf (tidak

bertasydi{ serta tambahan huruf a/fl Sementara itu, $nr'bah, Hamzah, dan Al
Kisa'i membacanya dengan meringankan huruf qqltanpa tambatran hnmf alif.
Sedangkan para ulama selain mereka membacanya dengan mentasydid hr;r:ttf
qaf tzlrrya tambahan huruf all Lihat Al Wafi dalam Syarh Asy-Syathibiyyah
(hal. 208-209) dan At-Taisir li Al Qira'at Al Sa6' (hal. 83).
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Cara baca yang umum adalah cara baca Hiiaz dan sebagian

orans Bashrah, 'bt'Sf it3; Yr rLL(i- #t y"u*i dengan

meletakkan tasydid pada hwaf qaf, yang berarti, "Kalian telah

menguatkan dan mengulang kembali sumpatr-sumpah kalian."

Cara baca orang-orang Kufah adalatr, if;l' TJrb dengan

menaalrhfif-kan huruf qaf (lanpa tasydid), yang berarti, "Kalian telah

mewajibkan atas diri kalian, dan telatr benar-benar meniatkannya."

Abu Ja'far berkata: Yang paling benar adalah cata baca

orang yang men-tal*tfif-kar,h:uruf qaf, karena orang Arab hampir tidak

pernatr menggrurakan wazan,:$i aaam pembicaraan, kecuali pada

hal-hal yang di dalamnya terlapx.pengulangan berkali-kali, seperti

perkataan merekq "ri? ,i |ri ,P o\ilb' jika adanya penekanan

dan pengulangan padanya. Bila mereka ingin memberitahukan

mengenai perbuatan yang dilakukan hanya sekali, maka dikatakan,
* 4b'c.\:J}" dengan t akh/if.

Semuanya sepakat serta tidak ada perbedaan di antara mereka,

batrwa ketika sumpatr dilanggar, maka wajib ada laffarat-nya.

Kewajiban kaffarat ketika melanggar sumpatr dikenakan pada sumpah

yang dilalcukan sekali saj4 meskipun orang yang bersumpah tidak

pernatr mengulang sumpahnya berkali-kali. Dengan demikian,

diketahui batrwa Allah menghukum orang yang bersumpah dan

berjanji berdasarkan ketetapan hatinya untuk bersumpah, meskipun

dia tidak mengulang-ulangnya.

Jika demikian halny4 maka dari segi pemahaman ini huruf ga/

tidak di- tasydid-kan pada lafazh'€Jfb

Jadi, penakwilan perkataan tersebut adalatr, "Wahai orang-

orang mukmin, Allah tidak menghukum kalian lantaran sumpah-

sumpatr kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpatr, akan tetapi
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menghukum kalian terhadap sumpah yang kalian wajibkan atas diri
kalian dan dikuatkan oleh hati kalian.,,

Kami telah menjelaskan mengenai sumpatr yang merupakan
"ketidaksengajaan" dan yang Allah menghukum seorang hamba
karena sumpatr tersebut, sumpatr yang terdapat dosa di dalamnya dan
yang tidak ada dosa di dalamnya, sebagaimana dijelaskan dalam
sebelumnya dalam kitab kami ini, dan kami tidak ingin mengulangnya
pada bagian ini.36e

Mengenai firman Allah, i;!S fr?ll;"Disebabkan sumpah-
sumpah yang kalian sengaja," Hannad menceritakan kepada kami:

12394. Ia berkata: wald menceritakan kepada kami dari suffan, dari
Ibnu Abi }{itr, dari Mujatrid, tentang ayat, nUa$ ,;$i'fi,:il ftg l71,,Tetapi dia menghuhtm kalian disebabkan
sumpah-sumpah yang kalian sengaja,,, ia berkata, ..Terhadap

sumpah-sumpah yang sengaja kalian lakukan.,,370

12395. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kami dari sufuan, dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, riwayat yang sama.

12396- Bisyr menceritakan kepada kalni, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadah, dari Al Hasan, tentang ayat,

iJjsi f"Z q PUt iSl'' ,,retapi itia menghuhtm
kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja,,, dia
berkata, "Apa yang kamu sengaja lakukan mengandung
kesalahan, maka kamu harus membayar kaffarat.,,37r

lj] t itrat afsir surah Al Baqarah ayat224 dan225.
'-: Ibnu Abi Hatim aaum tarsir tittii|.--371 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir btqoe,iog, qrc).
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Penakwilan firman Allah: 'u{F. tfr i61]!i7g'#3f'
(halfarat-nya adalah memberi mahan sepuluh orang mishin)

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat

mengenai hgruf fta pada firman Allah, ;ifKi,ke mana kembalinya?

Sebagian berpendapat bahwa huruf haketrflali kepada 6 y*g
terdapat pada firman Allah 'fi-lif i-frq

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12397. Ibnu Basysyax menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi menceritakan kepada kami dari Aul dari Al Hasan,

mengenai uy^t, 'P7 e ;\\ x '$Lri; { *Attah tidak

menghulatm lcolian disebabkan sumpah'sumpah kalion yang

tidak dimaksud (untuk bersumpah)," ia berkata, "Maksudnya

adalah, engkau bersumpah atas sesuatu, kemudian terbayang

kepadamu sepertinya engkau telatr bersumpah. Bukan seperti

itu yang dimaksud, Allah tidak menghukum kalian, dan tidak

ada kaffaraf. Akan tetapi Allah menghukum dan mewajibkan

kaffarat terhadap sumpah yang dilakukan atas dasar

pengetahuan."372

12398. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Manshur, dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, ia berkata,

"sumpah yang tidak dimaksud untuk melakukannya tidak

adakoffarar atasnya, '#O rfitffi$*.ti2{ 
*Allah trdak

menghuhtm knlian disebabkan sumpah-sumpah lcalian yang

3n lbid.
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tidak dimaksud (untuk bersumpah)," ia berkata, "Sumpatr

yang disengaja, wajib atasnya kaffarat."373

12399. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

mengabarkan kepada kami dari Abu Malik, ia berkat4

"Sumpah da tiga, yaitu sumpatr yang dibayar kafarat,
sumpatr yang tidak dibayar kaffarat, dan sumpatr yang

pemiliknya tidak mendapatkan hukuman. Adapun sumpah

yang dibayar lcaffarat adalatr sumpah seseorang atas suatu

perkara yang tidak akan dikerjakannya kemudian dia

mengerjakannya, maka wajib atasnya membayar lcaffarat.

Sumpah yang tidak dibayar kaffarat adalah sumpah seorang

laki-laki mengenai suatu perkara yang ditujukan untuk

berbohong, maka tidak ada kaffarat dalam hal ini. Sementara

itu, sumpatr yang pembuatrya tidak dihukum adalatr sumpah

seorang laki-laki atas suatu perkara, seakan-akan dia

bersumpah atasnya, fadatral sebenarnya ia tidak
melakukanny4 maka tidak ada kewajiban membayar

kafarat atasnya, karena hal tersebut hanya

' ketidaksen gajaaf ."37 
4

12400. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Laila
mengabarkan kepada kami dari Atha, ia berkata: Aisyah

berkata *Tidak dimaksudkan bersumpatr selama orang yang

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Q1408).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/150), dan ia menisbatkannya kepada
Abd bin Humaid.

3n
374
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untuk bersumpah.u3Ts

TdstulrlJl,:I}.&ui

dalam hatinya

12401. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kami dari

Ibrahim, ia berkata, "Tidak ada kaffaral terhadap sumpah

yang tidak dimaksudkan urtuk bersumpah."376

12402. Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, batrwa Urwah

berkata: Aisyatr berkata, "Sumpah-sumpatr ada laffarat-rrya.

Setiap sumpatr yang dibuat oleh seseorang secara sungguh-

swrgguh terhadap semua perkara" baik dalam keadaan marah

maupun lainnya, untuk ia kedakan, namun kemudian ia tidak

melaksanakannya, merupakan sumpah yang diwajibkan

membayar traffarat. Allah berfirman, -e^ ;$'r[i'SL6 {
'bC2$1 f'3; Yr rLL$- f.Si 'g 'Auah tidak

menghuhtm kalian disebabkan sumpah-sumpah lmlian yang

tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghuhtrn

lralian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaj a' ."377

12403. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih

mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id dan Ali bin

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (2130E,309).
Ibnu Abi Syaibah dalan Mushannaf Q I a$).
As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (3/l5l), dan ia menisbatkannya kepada
Abu Syaikh.

375

376

3n
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Thalhah, mereka berdua berkata, "Tidak adalaffaraf sumpah

yang tidak disengaja untuk melakukannya.u37s

12404. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Jami' bin

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, dari Al Hasan, mengenai ayat,
';!si 'ffr q PL.q if..1'2 

,,Tetapi dia menghutatm

lralian disebabkan sumpah-sumpah yang lcalian sengaja,"

batrwa Allah menyatakan, "Apa yang kamu niatkan untuk

dilakukan, di dalamnya terdapat dos4 maka kamu wajib
membayar kaforat."

Al Hasan dan Qatadatr berkata, "Adapun sumpatr yang tidak

disengaj4 maka tidak ada kaffarat padanya."37e

12405. Hannad menceritakan kepada karni, ia berkata: Ubdah

menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadatr, dari Al
Hasan, bahwa tidak ada lcafarat pada sumpah yang tidak

dimaksudkan untuk bersumpah.38o

12406. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr Al
Anqadzi menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

Suddi, ia mengatakan bahwa tidak ada kafarat pada sumpatr

yang tidak dimaksud untuk bersumpatr.3sl

Abu Ja'far berkata: Jadi, makna perkataan tersebut

berdasarkan takwil ini adalatr, "Allah tidak menghukum kalian
disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk

Ibnu Abi Hatim dalam afsir (21410).
Ibid
Ibid.
Ibid.

37E

379

380

38t
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bersumpah), tetapi Dia menghuhtm kalian disebablcan sumpah-

sumpah yang kalian sengaja." Kaffuat atas sumpah yang sengaja

kalian latorkan adalatr memberi makan sepuluh orang miskin.

sebagian lain berpendapat bahwa huruf ha pada firman Allah,

:tj{<t merujuk pada kata al-laghwi. Huruf fta tersebut merupakan

ki nay ah terhadap lafazh al' I a glrw i .

Mereka berkata" "Jadi, maknanya adalah, 'Allah tidak

menghtrkum kalian disebabkan sumpatr-sumpatr kalian yang tidak

dimaksudkan gntgk bersumpatr, jika kalian membayar ftaffarat-ny4

akan tetapi menghukum kalian jika kalian sengaja bersumpatr, lalu

kalian berketetapan meneruskan sumpatr yang tidak dimaksudkan

untuk bersumpah tersebut dengan cara tidak mau melanggar sumpah

tersebut dan membayar kafarat-nya. Pemenuhan atas sumpatr tersebut

tidak boleh bagi kalian. Sementara itlu, kaffarat terhadap sumpah-

sumpatr yang tidak dimaksudkan untuk benumpatr jika kalian

melanggarnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin'."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12407. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Affiullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

bin shalih menceritakanku dari Ali Ibni Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, 4 fi\liti'FL.fii{
# "Ailah tidak menghukum kaltan disebabkan sumpah-

sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah),"

bahwa seseorang yang bersumpatr mengenai suafir perkaxa

yang merugikan dirinya untuk dikerjakan, kemudian dia

tidak melakukannya dan menganggap itu lebih baik baginya,

maka Allah memerintatrkannya untuk membayar lwfarat
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terhadap sumpahnya dan mendatangkan sumpatr yang lebih

baik.

Pada kesempatan lain mengenai firman Allah, fif '$L$-{
.g 4 F\"Allah tidak menghuhtm latian diseboblan

sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk

bersumpah)," hingga fi*u"INYu, #S f"L q
"Disebabknn sumpah-sumpah yang l<alian"' Ibnu Abbas

berkata,..Sumpahyangtidakdisengajauntukdilakukan,
itulah yang dibayar laffarat'nya, dan Allah tidak

menghukum karenanya' Akan tetapi, apabila melakukan

pengharamanterhadapapayangdihalalkanAllah'dandia
tidakmengubatrsertatidakmembayarkafaratatas
sumpaturya, maka ia dikenai hukuman'"382

12408. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafs bin

Ghiyats menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hind,

dari Sa'id bin Jabir, tentang firman Allah, FUjilFLf;'*
'#fi e "Allah tidak menghuhtm kalian disebabkan

sumpah'sumpah ltalian yang tidak dimaksud (untuk

bersumpah), " ia berkata, "Orang yang bersumpatr unfuk

melakukanmaksiat,kemudiantidakmemenuhi,makaharus

membaYar kaffarat."3&3

l24}g. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata:AbdulWahabmenceritakankepadakami,ia
berkata: Daud menceritakan kepada kaqnidari Sa'id bin Jabir,

mensenai ayat, .g 
O 4\ X {SL{'.-{ "Attah tidak

' 
menghuhtm tratian disebablran sumpah-sumpah kalian yang

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/ I I 90) dan Ad-Durr Al Mantsur ( I /645)'

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l190)'
3t2

3t3
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tidak dimaksud (untuk bersumpah), " ia berkatq "Seseorang

yang bersumpatr untuk bermaksiat, maka dia tidak dihukum

oleh Allah jika ia membayar luffirat sumpahnya dan

mendatangkan sumpatr yang lebih baik. t:.' ,U*)2 ;;
-.^ .Fz-

'dir,$ S.S;

#lt 'it1; 'Tetapi Dia menghuhtm lwtian disebab*an

sumpah-sumpah yang lralian sengaia" Seseorang yang

bersumpah untuk bermaksiat, kemudian ia melakukannya,

maka kaffarat-nya adalah memberi makan sepuluh orang

.miskin."38a

l24lo, Ya,qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu ulayyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud mengabarkan

kepada kami dari Sa'id bin Jubair, ia berkata' "Sumpah yang

tidak dimaksudkan untuk bersumpatr adalatr sumpatr gntgk

bermaksiat."

Dia berkatq "Tidakkah kamu membaca dan mematrami

;;* A.uat, q PL.$ €.Si g 4 F\6f iLg;*
'#.\rt 'i;, 'Allah tidak menghuhtm kalian disebobkan

sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk

bersumpah), tetapi Dia menghuhtm kalian disebabkan

sumpah-sumpah yang kalian sengaia'. Allah tidak

menghukum karena sumpah yang tidak dimaksudkan untuk

bersumpah, akan tetapi karena benar-benar bersumpah."

Daud dan Sa'id bin Jubair membac4 'L4b '^1 lJaA {3

hi$l. "Jangahlah kamu iadikan (nama) Allah datan,

sumpohmu sebagai penghalang." (Qs. Al Baqarah 121:

224)385

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l190, I 19l).
sa,id bin Manshur dalam sunan (hadits no.776), cet. Dar Al Ashiml Riyadh.

384
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l24ll. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr
mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, mengenai

firman Allah, '#-*: 4 fi\ ,.ii ,3L6 { ,,Auah tidak
menghuhtm lralian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang

tidak dimaksud (untuk bersumpah),,, ia berkata, "seseorang
yang bersumpatr untuk bermaksiat, tidak dihukum oleh Allah
jika ia melanggar sumpahnya." Aku lalu berkata, "Kemudian

apa yang harus dia lakukan?" Dia menjawab, "Membayar

kaffarat sumpatrnya dan meninggalkan maksiat. 1'386

12412. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Ahwas menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari

Ibrahim, ia berkata, "Al-lagha,u adalatr sumpah yang

pembuatnya tidak dihukum karenanya, dan ada lraffarat
padanya."387

12413. Yatrya bin Ja'far menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Jubair

mengabarkan kami dari Adh-Dhahhak, mengenai firman
Allah, '#O AL,Xi,SLf;-{ "Auoh tidak menghuhtm
lralian disebablmn sumpah-sumpah kalian yang tidak
dimalaud (untuk bersumpah), " dia berkata, "Sumpah yang

dibayar kaffar at-ny,. rr388

Abu Ja'far berkata: Menwut pendapatku, yang paling benar

dalam hal ini adalah, huruf ha pada fir4* Allah :f:g<t merujuk

kepada latazh li pada kalimat, 'i1'.1i1 fj; [a,, sebagaimana telah

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l190).
As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (l/645) dan Al Qurthubi dalam tafsir
(6n65,266).
Ibnu Athiyah drJramAl Muharrir Al Wajiz (11302).
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kami kemukakan sebelumnya, karena ketetapan hatinya terhadap

sumpatrnya, sehingga dia harus membayar kaffarat-nya, dan dia

dihukum dengan kaffarat tersebut. Tidak boleh dikatakan kepada

orang yang telatr dihukum, "Allah tidak menghukumnya karena

sumpah yang tidak dimaksud untuk bersumpah."

Firman-Nya, '#fi e fiU X FLrl I "Auah tidak

menghuhtm kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak

dimalrsud (untuk bersumpah), " merupakan petunjuk jelas bahwa dia

tidak dihukum dari semua sisi. Allah mengabarkan kepada kita batrwa

Dia tidak menghukumnya.

Jika ada anggapan batrwa Allah memaksudkan dengan firman-

Nya, ;3 -ifsJ 4 #\ X 'iLfS- { "Attoh tidak menghuhtm katian

disebabkan sumpah-sumpah lcalian yang tidak dimaksud (untuk

bersumpah), " menghukum di akhirat jika kalian melanggar sumpatr

dan telatr membayar kaffarat-nya 
-kecuali 

dia tidak menghukum

kamu di dunia karena telatr membayar lcaffarat- maka pemberitahuan

Allah, perintah-Nya, dan larangan-Nya, tentu dengan ztratrir yang

umum menurut kami 
-sebagaimana 

telah kami tunjukkan dengan

pendapat yang benar mengenainya di selain pembahasan ini, dan tidak
perlu diulangi lagi- tanpa dengan cara tersembunyi, yang tidak

umum dan tidak ada petunjuk kekhususannya menurut akal, serta

tidak pula ada keterangan. Tidak ada petunjuk dari akal dan tidak ada

keterangan batrwa maksud firman-Ny q '{9S O ;\\lltl FLS{
"Allah tidak menghuhtm lcalian disebabkan sumpah-sumpah kalian
yang tidak dimaksud' (untuk bersumpah). " adalatr sebagian makna

penghukuman tanpa makna menghulnrm semuanya.

Jika demikian, maka kewajibannya membayar kaffarat

terhadap sumpah yang dilanggar adalah sebagai pelaksanaan hukuman
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terhadap hartanya secara langsung, sebagaimana diketatrui bahwa itu

bukanlah yang diterangkan kepada kita oleh Allatr, Ymg Dia tidak

menghtrtrumnya dengan kaffarat tersebut.

Jadi, takwil yang benar mengenai hal tersebut adalah yang

telatr kami kemukakan, yaitu, "wahai manusia, Allah tidak

menghukum kalian karena kesalatran dalam perkataan dan sumpah,

selama dengan sumpatr tersebut kalian tidak bermaksud bermaksiat

kepada Allah dan tidak menyalahi perintah-Nya, serta tidak

bermaksud berbuat dosa. Akan tetapi Allah menghukum kalian karena

kalian bermaksud berbuat dosa, dan kalian mewajibkan atas diri kalian

dan benar-benar diinginkan oleh hati kalian. Lalu Allah mengampuni

semua itu daxi kalian, menutup keburukan yang ada pada diri kalian

berupa kata bohong dan dusta, dan menghapusnya dari kalian, serta

tidak dimintai pertanggungiawaban oleh Tuhan kalian kepada kalian."
-F4;1'bi#'6 

.b7'J 3.'u{fr' t;i icql"Memberi matcan

sepuluh orang rnisHn, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan

lrepada kcluargamu."

Takwil lirman Allah: '#'o# Y .VJ e "Dari
rnakanan yang biosa kamu berikan kepada keluargamu"

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny u, lrj.-F, C V'i c
'F4;1 ,,Dari makanan yang biasa pamu beripan pepada keluargamu,"

adalah dari yang sama kamu berikan kepada keluargamu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut

adalah:

12414. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij
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mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Atha

berkata" mengenai ayat, *iSiF$1 6j# (, t7i1 b
'Dari makanan yang biasa kamu berilran kcpada

lrcluargamu atau Pakaian mereka," ia berkatao "Ausathuhu

berarti yang sepad*.;r38e

Ahli tal$,vil berbeda pendapat mengenai makna firman Allah,
'F4;1 'tti #. C .Fi\ $Dari makanan yang biasa knmu berikan

kcpada kcluargamu."

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah dari makanan

sepadan yang diberikan kepada keluarga-keluarga mereka dari jenis-

jenis makanan yang dimasak oleh pendudnk negeri orang yang

merrbayar lcaffoat.3n

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12415. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

mengabarkan kepada kami dari AHullah bin Hanasy, dari Al
Aswad, ia berkata: Aku bertanya kepadanya tentang firman

Allah, 'F$1lrbfi 6 t71 g'Dari makanan yans biasa

kamu berikan kcpada kcluargamu," ia menjawab, "Roti,

kurma, minyak, mentega, dan yang paling utama "dalatr
daging."3et

12416. Hannad menceritakan kepada karli, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

karni, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dad

Suffan, dari Abdullatr bin Hanasy, ia berkata, 'Aku bertanya

3Ee Ibnu Abi Hatim dalam tafstr (4lll92).
3e0 Lihat tafsir lafazh s.-7r dalam tafsir surah Al Baqarah ayat 143.
3er Lihat penafsiran Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir Q/414).



SurahNlvlaa'illah

kepada Al Aswad bin Yazid mengenai hal itu, dan ia
menjawab, 'Roti dan kurma'.'

Hannad menambalrkan dalam riwayatnya, "Dan minyak."

Ia berkata, *Aku mengiranya cuka."3e2

12417. Hannad dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, mereka

berkata: Abu Al Ahwas menceritakan kepada kami dari

Ashim Al Ahwal, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar, mengenai

firman Allah, K$1 'b;4 6 t7i' b "Dari makanan

yang biasa kamu berikan lcepoda keluargamu," ia berkata,

"Dari makanan yang sama ia berikan untuk makan

keluarganya; roti dan kurma, roti dan mentega, roti dan

minyak. Juga dari makanan paling istimewa yang dia berikan

kepada keluarganya, yaitu roti dan daging."3e3

12418. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari

Laits, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar, mengenai firman

Allah, '#6;8.6 $:"j b "Dari makanon yang biasa

kamu berikan kcpada lccluargom4" yakni roti dan daging,

roti dan mentega, roti dan keju, serta roti dan cuka."3e4

12419. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Hanasy, ia

berkata: Aku bertanya kepada Al Aswad bin Yazid mengenai

avat, '$i7 'o; #' c Vil i "Dari makanan vang biasa

3n lbid
3qr Ibnu Abi Hatim dalaur tafsir (4lll93).
1Y lbtd
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lramu berikan kcpada keluargamu," ia lalu berkata, "Roti dan

kurma."395

12420. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami batrwa Abdullah bin Hanas berkata: Aku

bertanya kepada Al Aswad bin Yazid, lalu ia menyebutkan

riwayat yang sama.

12421. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

bin Abdurratrman menceritakan kami dari Muhammad bin

Sirin, dari Ubaidatr As-Salmani, tentang ayat, 6 VX e-F$1 'J; F' "Dari makanan yang biasa kamu berikan

lrepada kcluargamu," iaberkata, "Roti dan mentega."3e6

12422. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada karni dari

Sa'id bin Abdunatrman, dari Ibnu Sirin, ia berkata: Aku
bertanya kepada Ubaidah mengenai hal tersebut, dan ia
menyebutkan demikian.

12423. Ibnu Bisyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Azhar

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun
mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari

ubaidah, mengenai ayat, W 6# 6 .b75 $uDari

Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf (8/510) dari Ats-Tasuri, dari Abdullah, dari
Hansy, dari Al Asad bin Yazid, ia berkata, "Roti dan kurma." Lihat juga lbnu
Jauzi dalam Zad Al Masir (21414) dan Al Baghawi dalam tafsir (2/6).
Al Baghawi dalam tafsir (2/6).
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makanan yang biasa komu berikan kcpada keluargamu,"

yaitu roti dan mentega.3e1

12424. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

' Yazid bin Ibratrim, dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Mereka

berkata, "Makanan yang paling istimewa adalah roti dan

daging, yang sedang-sedang adalatr roti dan mentega, dan

yang paling rendah adalah roti dan kurma."3e8

12425. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari Ar-
Rabi, dari Al Hasan, ia berkata, "Roti dan daging, atau

daging dan mentega, atatroti dan susu."3s

12426. Hannad dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, mereka

berkata: Umar bin Harun menceritakan kepada kami dari Abi

Muslih, dari Adh-Dhahhak, mengenai firman Allah, U,'# 'o;--B 5 t7J "Dari makanan yang biasa kamu

berikan lcepada keluargamu," ia berkata, "Roti, daging, dan

kuatr daging."ooo

12427. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: 7.a'idah

Ibid.
Ibnu Qudamah dalam Al Mughni (5/10) serta As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (31153), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,
Ibmr Mundzir, serta Abu Syaikh. Disebutkan juga oleh Al Qurthubi dalam tafsir
GN7D.
Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannof Qlalfl.
Lihat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l192, ll93)
dari Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Jubair.
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menceritakan kepada kami dari Yahya bin Hayyan Ath-

Tha'i, ia berkata, "Aku berada di tempat Syuraih, kemudian

seorang laki-laki mendatangiku dan berkata, 'Aku telatr

bersumpah terhadap sesuatu, kemudian aku melanggamya?'

Syuraih lalu berkata, 'Apa masalahmu dengan itu?' la
berkata, 'Tentukanlatr kepadaku makanan apa yang biasa aku

berikan kepada keluargaku?' Syuraih berkata kepadanya,

'Roti dan minyak, dan cuka juga baik'. Laki-laki tersebut

lalu kembali mendatangi Syuraih, kemudian Syuraih

mengatakannya hingga tiga kali. Syuraih tidak menambatr

lebih dari yang disebutkannya. Lalu ia berkata kepada

Syuraih, 'Bagaimana pendapatnu jika aku memberi makan

roti dan daging?' Syuraih menjawab, 'Itu merupakan

makanan terbaik keluargamu dan semua orang."4ol

12428. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid

Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Abu

Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, ia berkata, "Terhadap laffarat

sumpah, memberi makan siang dan makan malam, roti dan

minyak, atau roti dan mentega, atau cuka dan minyak."ao2

12429. Hannad dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, mereka

berdua berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari

Zabraqan,dari Abu Razin, tentang ayat, 6# 6 t7i A
'F4;1 "Dari makanan yang biasa kamu berilcan kepada

keluar gamu, " yaitttroti, minyak, dan cuka.ao3

Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll92).
Ibnu Qudamatr dalam Al Mughni (5/10).
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12430. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

A'la menceritakan kami dari Hisyam bin Muhammad, ia

berkata, "Sekali makan, roti dan daging."

Hisyam berkata, "Itu adalatr makanan yang biasa kamu

berikan kepada keluargamu, selain kalian memakan kue

puding dan buatr-buatran.'/04

12431. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Hannad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah

menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan, ia

berkata mengenai kaffarat sumpah, memberi makan sepuluh

orang miskin sekali makan, dengan roti dan daging, itu

cukup bagi kalian (dianggap satr), jika tidak mampu, maka

dengan roti, mentega dan susu. Jika tidak mampu, maka

dengan roti, cuka dan minyak sampai mereka kenyang."

12432. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Zabraqag ia berkata:

Aku bertanya kepada Abu Razin mengenai lcoffarat sumpah,

makanan apa yang harus diberikan? Lalu ia berkata, "Roti,

cuka, dan minyak. Dari makanan yang biasa kamu berikan

kepada keluargamu, itulah ukuran makanan mereka sehari

penuh.'/05

Para ulama berbeda pendapat mengenai ukurannya.

'r04 Kami tidak menemukan hadits ini. Lihat hadits yang disebutkan oleh Al
Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun Q/61) dn Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir Ql4l4).

405 Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami. Lihat
hadits yang disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Wun (2161)

Ibnu Jauzi dalm Zad Al Masir Ql4l4).
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Sebagian berpendapat bahwa ukurannya adalatr setengatr sfta'

biji gandum, atau setengah sha'daribiji-bijian yang lain.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12433. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari

Abdullah bin Amr bin Munah, dari ayahnya, dari Umar, ia
berkata, "Aku telatr bersumpah dengan sesuatu yang

tampaknya tidak dapat aku penuhi, jika kamu melihatku

melanggar sumpatrku itu, maka aku akan memberi makan

sepuluh orang miskin, masing-masing orang aku berikan dua

mudbijigandum.'/6

12434. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Mu'awiyatr dan Ya'la menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, dari Syaqiq, dari Yasar bin Numairr, ia berkata:

Umar berkata, "Aku bersumpatr untuk tidak memberi sesuatu

kepada beberapa kaum, kemudian terlintas kepadaku unttrk
memberi mereka. Jika kamu melihatku telah memberi
mereka, maka aku akan memberi makan sepuluh orang

miskin, di antara dua orang miskin aku berikan satu sfta,
gandtrm atau safu sha'1rltrr$a."407

12435. Hannad dan Muhammad bin Ala' menceritakan kepada

karni, mereka berkata: Waki menceritakan kepada kami,
Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

o6 lbnu Abi Syaibah dalam Mushannaf (3t473, 474) serta Abdurraz.z.aq dalam
Mushannaf (81507, 16075). Lihat juga Ibnu Jauzi dalam Zod Al Masir et4t4).407 lbid.
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Amr bin

Murah, dari Abdullatr bin Salamah, dari Ali, ia berkata,

"Kaffarat sumpatr adalah memberi makan sepuluh orang

miskin, dan setiap orang miskin mendapatkan setengah sla'
biji gandum."ao8

12436. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al

Ahwas Hannad menceritakan kepada kami dari Mughiratr,

dari Ibratrim, tentang ayat, 
'$ 'oi# V' t71 $ "Dari

makanan yang biasa kamu berikon kepada keluargamu,"

yakni setengatr sfta'gandum untuk setiap orang miskin.aoe

12437. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafs

menceritakan kepada kami dari Abdul Karim Al Jaziri, ia

berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, "Apakah aku

menggabungkan mereka?" la berkata, "Jangan! Berikanlatt

mereka dua mud-dtn mud biii gandum, &ta mud untuk

makanannya, dan dua zr,rduntuk lauknya.'alo

12438. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari Abdul Karim Al Jazii, ia berkata, "Aku

bertanya kepada Sa'id, lalu ia menyebutkan seperti itu."

12419. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zubaid

menceritakan kepada kami dari Hushain, ia berkata: Aku

bertanya kepada Asy-Sya'bi mengenai lraffarat sumpatr, lalu

Ibnu Abi Syaibatr dalamAl Mushannaf (31473) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(4/r lel).
Ibid
Ibid.
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ia berkata, "Dua makkuk (mud), satv mud untuk makanannya

dan safu mud vrfi*lauknya."4l I

12440. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam

menceritakan kepada kami dari Atha, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Untuk setiap orang miskin duamud.'tt2

12441. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah

menceritakan kepada kami dari Hisyarn, dari Atha, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Untuk setiap orang miskin &n mud

gandum, bagt kaffarat sumpah.'al3

12442. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada karni, Ibnu Waki menceritalcan kepada

kami, ia berlota: Ayatrku menceritakan kepada kami dari

Sufran, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, yaitu &n mud

dari makanan untuk setiap ormg miskin.ala

12443. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Yazid Abu
Maslamatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
bertanya kepada Jabir bin Zatd mengenai pemberian

makanan orang miskin dalam kafarat sumpah, lalu dia

berkata *Sekali makan."

Aku berkata: Al Hasan berkatq "Satu mud gandnm dan satu

mud kurma. Bagaimana menurutnu jika satu mud gandum

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/ll9l) dan Ibnu Abi Syaibatr dalarn Al
Mushannaf (31474).
As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/l5l), dan ia menisbatkannya kepada
Abd bin Humaid.
Ibid.
Ibnu Abi Syaibah dalarn Al Mwhannaf(3/71).
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saja? Dia berkata, "Satu mud gandum saja belum

mencukupi."

Ya'qub berkata: Ibnu Ulayyah berkata: Abu Maslamah

berkata dengan isyarat tangannya, seakan menganggapnya

bagus, dan Abu Bisyr membalikkan tangannya. als

12444. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah

menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan, dia

berkata mengenai kaffarat sumpatr, "Mengenai makanan

yang diwajibkan atasnya, sal:u mud kurma, dan safii mud

gandum untuk setiap orang miskin."al6

12445. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari Ar-Rabi, dari Al Hasan, ia berkata, "Jika

menyatukan mereka, maka kenyangkan mereka sekali

kenyang. Jika memberi mereka, maka berikan mereka satu

mud, satu mud."4l7

12446. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyatr

menceritakan kepada kami dari Yunus, ia berkata: Al Hasan

pernah berkata, "Cukup, jika memberikan ke tangan mereka,

satu mud gandum dan satu mudl<rxma."4rB

12447. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari As-Suddi, dari

Ibnu Abi Syaibatr dalam Mushannaf (3172).

Ibnu Abi Syaibatr dalam Mushannaf Qla7il.
Abdunazzaq dalam Mus hannaf (8 I 508).

Abdurrazzaq dalan Mus hannaf (8 I 508, I 6080).

4t5
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Abu Malik, mengenai kaffarat sumpah, yaitu setengah sha,

untuk masing-masing orang miskin.ale

12448. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayatrnya, dari

Hukkam, mengenai firT* Allatr, 5, i6,A, ,fr i.5"tL
K$l 'br4:i v, t:"5 "Memberi malun sepuluh orang
miskin, yaitu dari makananyang biasa kamu berikan kcpada

lreluargamu," ia berkata, "Makanan setengatr sha' kepada

setiap orang mi*kin."42o

12449. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abduratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Za,idah
menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Ibratrim, ia
berkata, mengenai ayat, 'S 'ili #. C .Ftr "yaitu dari
makanan yang biasa kamu berikan kcpada kcluargamu,*
yaitu seten gah sha'.42r

12450. Al Husain bin Al Farj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz Al Fadhl bin Ktralid berkata:

Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Adh-Dhahhak bin Muzatrim berbicara

mengenai firman Allah, i4$. ,fr ?CEl, :f;{(t
"Kaffarafitya adalah memberi makan sepuluh orang miskin,,,

ia berkata, "Makanan untuk tiap orang miskin adalatr

setengah sfra'kurma atau gandum."

Ibnu Katsir dalam tafsir (51323).
Ibid.
Ibid.
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Sebagian lain berpendapat bahwa ukuran makanan yang

diberikan dari semua biji-bijian adalatr satumud.a22

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12451. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, mereka

berkata: Waki menceritakan kepada kami, Ibnu Waki
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari Hisyam Ad-Dastuwa'i, dari Yatrya bin Abi
Katsir, dari Abi Salamah, darj. Zaid bin Tsabit, dia berkata

mengenai kaffarat sumpah, "Satu mud biji gandum untuk
setiap orang miskin. "a23

12452. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi
Hind, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata mengenai

kaffarat sumpah, "Satu mud biji gandum untuk setiap orang

miskin, dan seperempatnya adalah lauknya.,'424

12453. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, mereka

berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Sufran, dari
Daud bin Abi Hind, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, suuna

dengan yang tadi.

12454. Ibnu waki menceritakan kepda kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Nafi, dari
Ibnu Umar, tentang ayat, 'o{f, tfr i5fil,,,Memberi

Ibid.
Al Baihaqi dalam Al Kubra (10/55). Abdunazzaqjuga menyebutkannya daram
Al Mushannaf (80/508, 16072) dan Ibnu Abi syaibah dalam At Mushannaf
(3t474).
Al Baihaqi dalam Al Kubra (10/55) dan Ibnu Abi Syaibatr daram Al Mushannaf
(3t474).
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makan sepuluh orang miskin," yaifu unfuk setiap orang

miskin satu mud.azs

L2455. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, mereka

berkata: Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Amiri menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar,

ia berkata, "Satu mud biji gandum untuk setiap orang

miskin."426

12456. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Ahwas menceritakan kepada kami dari Yatrya bin Sa'id, dari

Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa dia pernatr membayar kaffarat

sumpatr dengan sepuluh mud, dengan mud yangterkecil.a2T

12457. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Mahdi menceritakan kepada kami dari Hammad bin

Salamatr, dari Ubaidillah, dari Al Qasim dan Salim,

mengenai kaffarat sumpah, apa yang diberikan untuk

dimakan? Mereka berdua berkata, "Satu mud luunl;.*. setiap

orang miskin.'428

12458. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu A1

Ahwas menceritakan kepada kami dari Yatrya bin Sa'id, dari

Sulaiman bin Yasar, ia berkata, "Dahulu orang-orang jika

salatr satu di antaru mereka membayar kaffarat, maka

Al Baihaqi dalan Al Kubra (10/55) dan lbnu Abi Syaibah dalan Al Mushannaf
(3t474).
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1192) dan Ibnu Abi Syaibah dalatn Al
Mwhannaf(31474).
Ibid

425

126

427

42t



$nz,hdJLnar'iilah

membayarnya dengan sepuluh mud, dengan mud yang paling
kecil."a29

12459. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: umar bin
Harun menceritakan kami dari Ibnu Jtraij, dari Atha,
mengenai firman-Nyq i{fi ,fr i6Bl,,Memberi makan

sepuluh orang miskin," ia berkata, ,'Sepuluh mud wntk
sepuluh orang miskin. "43o

12460. Bisyr menceritakan kami, ia berkata: Jami bin Hammad
menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadatr, dari Al Hasan, tentang ayat,'dd:1,3 ,;bilJtEL'# 'b; ,fi' 6 .b7;l i"Memberi makan seputuh orang
miskin, yaitu dari makanan yang biasa lcamu berikan kcpada
kcluargamu," ia berkata: Ada yang menyebutkan, ,'Gandum

dan kurma untuk setiap orang miskin; satu mud kurma dan

srttlumt;ad gandum."a3l

12461. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada karni, mereka
berkata: Waki menceritakan kepada kami, Ibnu Waki
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan
kepada kami dari Matik bin Mighwal, dari Athq ia berkata
"Safu mud vrfi*- setiap orang miskin. "432

12462- Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu watrab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata
mengenai firman Allah, 

-# 'b; #. 6 .b?il f,2,,Dari

rbid.
Ibid
Abdurrazzaq dalam Al Mus hannaf (8 / 508, 509, I 6080).
Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf (8/506, 1607r), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(4/1192), dan Ibnu Abi Syaibatr dalam At Mushannaf (31474).
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makanan yang biasa kamu berikan kepada kcluargamtt," ia

berkat4 *Dari apa yang sepadan kamu berikan unttrk

menalkahi mereka."

Dia berkata" "Orang-orang muslim menganggap yang

sepadan dengan itu adalah satt mud, menggrurakan ukuran

mttd gatdum Rasulullah SAW.' Ibnu Zaid berkata, 'Itulatl

uloran yang biasa dimakan oleh keluarga beliau, tidak

terlalu rendah dan tidak terlalu mewatl."433

12463. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abdillatl

bin Salim mengabarkan kepada kami dari Yatrya bin Sa'id,

dari Sa'id bin Musayyab, tentang ayat, 'iri-F, C T7i b
'F4;1 "Dari makanan yang biasa kamu berikan kcpada

keluargamu, " diaberkata, "Safu mud."434

Sebagian lain berpendapat bahwa ukurannf adalah makan

siang dan makanmalam.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12464. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid

Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Abu

Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, ia berbicara mengenai koffarat

zumpah, 'Yalmi memberi mereka makan siang dan makan

malam."435

433 Ibnu Abi Hatim dalam tafsn @/1192).1Y lbid
43s Ibnu Abi Hatim dalam tafsh @lll92).
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12465. Hannad menceritakan kepada karni, ia berkata: Umar bin
Harun dari Musa bin Ubaidatr, dari Muhammad bin Ka'b Al

Quraztri, mengenai kaffarat sumpah, ia berkata, "Makan

siang dan makan malam.'{36

12466, Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari Yunus, dari Al Hasan, ia berkata, "Memberi
mereka makan siang dan makan malam."437

. Ada yang berpendapat bahwa maksud firman, 6 t7-; b-# 
t ,E "Dari makanan yang biasa lcamu berikan kepada

keluargamu," adalah dari makanan yang biasa pembayar kaffarat

berikan kepada keluarganya.

Ia berkata, "Jika dia termasuk orang yang bisa memberi makan

kenyang keluarganya, maka dia memberi makan kenyang sepuluh

orang miskin. Jika tidak bias memberi makan hingga kenyang kepada

mereka karena tidak mampu, maka dia memberi makan orang-orang

miskin sesuai dengan kemampuan dia memberi makan keluarganya

dalam susah dan lapang."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12467. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
bin Shalih menceritakan kepada kami dari AIi, dari Ibnu Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny",iJJiL:f;{ft

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyut, Ql6l).
Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (3/73) dan Ibnu Abdil Ban dalam lr-
Tanhid(2D39).
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'# 'o;# 6 t15 ;,2 i$ ifr "Maka traffarat

(melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh

orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa lamu berikan

lrepada lceluargamu," ia berkata, *Jika kamu bisa

mengenyangkan keluargamu maka kenyangkanlatr orang-

orang miskin. Jika tidak, maka sesuai dengan kadar

kemampuanmu mengenyangkan keluargamu.'/3E

12468. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakra ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,'#'b; 
*e.6 S7'rt A'u{fr, r#i6Lit;g,,Moka

lraffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi mokan

sepuluh orang miskin, yaitu dari malcanan yang biasa kqrnt

berikan kcpada keluargamu,", yaitu memberi makan setiap

orang miskin seperti kamu memberi makan keluargamu

dengan kenyang, atau setengahsha' gandum.a3e

12469. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari Isra'il, dari Jabir, dari Amir, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Dari ukuran orang susah dan orang yang

lapang di antara mereka."&o

12470. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Jabir, dari Amir,

438 Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll93).n" Ibid.
440 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1193) serta As-Suyuthi dalarn Ad-htrr Al

Mantstr (31152), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,
dan Ibnu Abi Hatim.
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ia berkata, "Dari ukuran orang yang susah dan mudatr di
antara mereka."&l

12471. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Abi Al
Ir{ughiratr, dari Sa'id bin Jabir, tentang ayat" C Vtr e'#'b; ,8, "Dari makanan yang biasa lamu berikan
lrcpada kcluar gamu, " iaberkata" "sekemampuan merek a.'#2

12472. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, mereka

berkata: Waki menceritakan kepada kami, Ibnu Waki
menceritakan kepada karni, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepada kami dari Sufyan, dari Sulaiman Al Abisiy, dari
Sa'id bin Jubair, mengenai firman-Nyr, irj,r6i 6 ti'i, A'# "Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada

lceluar gamu, " dia berkata, " Sekemampuan me- -ka.,'43

12473. Abu Humaid menceritakan kepada kami, 
- t a berkata:

Hukkam bin Salam menceritakan kepada kami,"dia berkata:
Anbasah menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Ubaid
Al Abisi, dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman-Nya, ji'# lt;+E' 6 .y:.5 'Dari makanan yang biasa kamu

berikan lcepada kcluargamu,,, ia berkata, ..Mereka dulu
mengutamakan orang bebas atas budak, dan yang besar atas

yang kecil, namun lalu turun ayat, '$rt'b; 
#.C t7j, b

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll93) dari Amir, dari lbnu Abbas.
Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4ltt93).
Ibid
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berikan kcpada

12474. Al'Harits menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul

Aziz menceritakan kepada kami, dia berkata: Qais bin Ar-

Rabi menceritakan kepada kami dari Salim Al Afthas, dari

Sa'id bin Jubair, ia berkat4 "Orang-orang dulu memberi

makan kepada anak yang besar, berbeda dengan yang

diberikan kepada anak yang masih kecil, dan memberi

makan orang yang merdeka berbeda dengan yang diberikan

kepada kalangan budak.

Lalu Said bin Jubair membaca, 
'&;1 'b; #. 6 +7tr b

"Dari makanan yang biasa kamu berikan kepodo

keluargamu."M5

12475. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Juwaibir

menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhalq mengenai

firman-Ny4 '# $# 6 t7tr g2 "Dari makonan yang

biasa kamu berikan kcpada kcluargamu," ia berkata, "Jika

kamu mampu memberi makan kenyang keluargamu maka

kenyangl enlatr mereka. Namun jika kamu tidak bisa

mengenyi'::.'l:an mereka, maka sesuai dengan

kemampuanrnu memberi makan keluarga.'#6

12476. Harits menceritakan kepadaku, dia berkata: AMul Aziz
menceritakan kepada kami, dia berkata: Syaiban An-Nahwi

As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (3/153), yang berasal dari Abd bin
Humaid,Ibnu Jarir, dan Abu Syaikh.
Ibnu Abi Hatim dalam taftir (4/l193).
Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.

14
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menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Amfu, dari Ibnu

Abbas, tentang ayat, 'F4;1 6# 6 VX e "Dari
malranan yang biasa kamu berikan kepad, eluargamu," ia

berkata, 'Dari kesusatran dan kelapangarr dereka."u1

12477. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dari Said bin

Jabir, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, "seorang laki-laki
memberi makan anggota keluarganya dengan makanan yang

rendah, dan sebagian mereka dengan makanan melimpah.

Allah lalu berfirman, 'F4;i /t# C tTil b 'Dari

makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu',

yakni roti dan minyak.'/aE

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, pendapat yang paling

benar dalam menakwilkan firman-Ny ", 
'fiJrJ 'b; S. 6 $7t; b

"Dari makanan yang biasa kamu berikan lcepada keluargamu," adalah

yang berkata, *Dari makanan yang kamu berikan kepada keluargamu

dalam keadaan sedikit dan banyak."

Dengan demikian, hukum-hukum Rasulullah SAW dalam

kaffarat semuanya diriwiyatkan demikian, dan hal itu seperti hukum

Nabi SAW dalam kaffarat bercukur karena sakit, dengan membagi

makanan di antara enam puluh orang miskin, yang tiap orang miskin
mendapat setengah sha'. Iluga seperti kaffarat melakukan hubungan

badan pada bulan Ramadhan dengan lima belas sha' di antara enam

puluh orang miskin, yang setiap orang miskin mendapat seperempat

sha'.49

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll93).
Ibnu Majah dalan Sunan" bab: Al Kafuat (2113) dan Ibnu Abi Hatim dalam
taftir (4/l193).
Al Baihaqi dalam ls-Sun an Al Kubra (4D21 -228).

u7
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Tidak diketahui dari Nabi SAW mengenai kafarat-kaffarat
tersebut adanya perintatr untuk memberi makan dengan roti dan lauk,

tidak juga unttrk makan siang atau makan malam.

Jadi, laffarat sumpah adalah dengan salatr satu kaffarat-
kafarat yang diwajibkan karena keharusannya, caranya adalah dengan

melaksanakan sesuai yang diperintalrkan Rasulullah SAW, berupa

kewajiban kepada pembayar kaffarat untuk memberi makan dengan

ukuran yang mencukupi sepuluh orang miskin, tanpa mengumpulkan

mereka untuk makan siang atau makan malarn dengan diberi roti dan

lauk. Jadi, sunah Nabi SAW pada semua kaffmat-kaffara, adalah

seperti itu.

Jika demikian, maka apa yang kami katakan dengan epa yang

telah kami buktikan memang benar adanya, sehingga jelas batrwa

takwil firman itu adalah, t'Akan tetapi karni menghukum kalian

terhadap sumpatr-sumpah yang kalian sengaja untuk dilalokan, maka

kaffarat-nya adalah memberi makan sepuluh orang miskin dari

makanan yang paling sepadan dengan makanan yang kalian berikan

kepada keluarga kalian."

Humf 16pudufirman-Nyr,'$'6j*tr C t7tr l"Dari
malranan yang biasa kamu berikan kcpada keluargamu," adalah

mashdar, bukan lsllz.

Dengan demikian, makanan yang paling sepadan bagi orang

kaya kepada keluarganya adalah dua mud, dan kaffarar-nya adalah

setengalr sha', yang seperempatnya adalatr lauknya. Itu merupakan

yang tertinggi dari yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam kaffarat
berupa memberi makan orang-orang miskin. Sedangkan makanan

yang paling sepadan untuk orang biasa kepada keluarganya adalatr

safrt mud, maka lcaffarat-nya adalah seperempat sha'. lt;'t, merupakan
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yang terendah yang ditetapkan oleh Nabi SAW terhadap koffarat
berupa memberi makan orang-orang miskin.

Mereka yang memandang pemberian makan orang-orang

miskin dalam kaffarat sumpah, dengan roti dan dagrng dan apa yang

telatr kami sebutkan sebelumny4 dan mereka yarrg berpendapat

supaya memberi mereka makan siang atau makan malam, berpegang

pada takwil firman Allah, '# l$4:i 6 .b:.j' $ "Dari matranan

yang biasa kamu berikan kepada keluargamu," dari makanan sepadan

yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Mereka menjadikan
lafazh maa pada firrnan-Nya" '# 'b; #. 6 ttj $ "Dari
malranan yang biasa kamu berikan kepada kcluargamu," sebagai

nztma bukan sumber, sehingga mereka mewajibkan kepada pembayar

laffarat memberi makan orang-orang miskin dari makanan-makanan

yang sama untuk memberi makan keluarganya.

Talcwit firman Allah: ;f'r:{;\ (Ataa memberi mereka
pahaian)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya adalah, "Kaffarat
terhadap sumpatr yang sengaja kalian lakukan adalatr memberi makan

sepuluh orang miskin, atau memberi mereka pakaian." Allah
menyatakan, "Baik memberi mereka makan maupun memberi mereka

pakaian." Pilihan dalam hal tersebut adapadapembayar kaffarat.

Para atrli takwil berbeda pendapat mengenai maksud "pakaian"
pada firman-Nya, ;f;:{j "Atau memberi mereka pakaian."

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr pemberian

satu pakaian.

i
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Me,relo yang bryeldapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayatberikut ini:

12478. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ulalyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najtlu dari

Mujahi{ mengenai pemberian pakaian kepada omng-orang

miskin dalam hal koforat sumpah, *Paling rendah adalatl

sebuah pakaian.'{5o

12479. [Iannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

Su$an, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, ia berkatq
*Paling reirdah adalah sebuah pakaian, sedangkan paling

"tggl t€rs€rah kepadrnu.'{5 I

12480. Hannad dan Abu Kuaib menceritakan kepada kami, mereka

bertaa: Waki menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi, dari

Al Hasan, ia berkata mengenai kafarat srmpah pada firman-

Nyq -ii-{ Si "Atau memberi mereka pakaiaa" yaitu

pakaian untuk setiap orang mi*in.452

t2481. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Mahdi menceritakan kepada kami dari Wahib, dari Ibnu

Thawus, dari ayabny4 tentang aya\ *6 3i "Atau

memberi mereka patroian " ia berkata, "sebuah pakaian.'{s3

Abdurrrrzzaq dalm Al lvlutho@ (U5 I 3).
Abdurnzzaq &ln Al ltushod(U5l3) dm lbau Abi Hdim d.lm tafth
(41tt93, I t94).
IbauAbi Hltim &lm ta8ir(4/1193).
Abdurrazzaq dalan l, Ivfushan@ (U513) dan lbnu Abi Hdim dalam ta8ir
(4nte3).

tl:'o
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12482. Hannad menceritakan kepada karni, ia berkata: Ubaidah

menceritakan kepada kalni, Ibnu Humaid dan Ibnu Waki
menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Jarir

menceritakan kepada kami semua dari Manshur, dari

Mujatrid, mengenai firman Allah, ;#'r:S 'ri ',Atau
memberikan mereka pakaian," ia berkata, "sebuah
pakaian.'/sa

12483. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,
mengenai firman Allah, -i'r-{ ii ',Atau memberikan

mereka pakaian," iaberkata, "Safu pakaian safu pakaian."

Manshur berkata "Gamis, selimu! dan sartrng."455

12484. Abu Kuraib dan Hannad menceritakan kepada kami, mereka

berdua berkata: Waki menceritakan kepada kami, Ibnu Waki
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepada karni dari Isra'il, dari Jabir, dari Abu Ja'far,
mengenai firman Allah, ;f'r:{ 3i ,'Atau memberilan
mereka pakaian," ia berkata, "Memberikan mereka pakaian

musim panas dan dingin, safu pakaian-safu pakaian."a56

12485. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin
Harun menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha,
mengenai firrran AllalL -*rS Si ,,Atau memberikan

mereka pakaian," ia berkata, "Safu pakaian-safu pakaian

unfuk setiap orang miskin."4s7

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll93, tt94).
Ibid
Ibid
Ibid.
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12486. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidatr bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi
Urubah, dari Abu Mi'syar, dari Ibratrim, mengenai firman-

Nyu, i86 3i "Atau memberikan mereka pakaion," ia
berkata, "Jika memberikan mereka pakaian, satu pakaian-

satu pakaian cukup baginya.'{5t

12487. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin

Sulainan Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Abu

Sinan, dari Hammad, ia berkata, "Sebuatr atau dua buah

pakaian, dan sebuah pakaian adalah wajib.'{se

12488. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Satu pakaian - satu pakaian untuk setiap

orang. Daster pada saat itu dianggap sebagai pakaian dan

mencukupi.'ffi

12489. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin
Shalih, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, ;f;S il "Ato, memberikan mereka pakaian,,, ia

berkat4 "Kisu,ah adalah memberi (minimal) daster untuk

setiap orang miskin, atau mantel.'#l

12490. Al Harits menceritakan kepadalcq ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kalni, ia berkata: Isra'il menceritakan

Ibid"
Kmi tidak menerrukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada lcani. Lihat
juga lbnu Jauzi dalanr Zad Al Masir Qltg).
Lihat Ibnu Abi Hatim dalam t"ftir (4lll93).
Ibid

a5t
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kepada kami dari As-Suddi, dari Abi Malik, ia berkata
"Baju, gamis, selimut, atau sarung.'#2

12491. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "JilG
pemilik sumpatr memilih memberi pakaian, maka dia harus

memberi pakaian sepuluh orang, yang setiap orang minimal
sebuatr daster.'/63

12492. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Atha
berkata, mengenai firman Allah, ;#t:S i ,,Atau

memberikan mereka pakaian," ia berkat4 "Memberi masing-

masing safu pakaian."6

Sebagian mereka berpendapat bahwa maksud dari memberi
pakaian adalah masing-masing diberi dua pakaian.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12493. Haonad menceritakan kepada karni, ia berkata: Ubaidatr
menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada

kami, semuanya berasal dari Daud bin Abi Hind, dari Sa'id

bin Al Musayyab, mengenai firman Allah, ;#r-tSi"Atau

Kami tidd( me,nemukan hadib ini dalam rujukan yang ada pada kami. Lihat
juga Ibmu Jauzi dalam Zad Al Masir Ql4l4).
Lihat lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll93).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll93,ll94).
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tnemberikan mereka pakaian," ia berkata, "Daster dan

serban."465

12494. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, mereka

berkata: Waki menceritakan kepada kami, Ibnu Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari Su$an, dari Daud Abi Hind, dari Sa'id bin

Al Musayyab, ia berkata, "Serban yang menutup kepalanya,

dan daster yang dipakai untuk berselimut.'{6

12495. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada

kami dari Asy'asy, dari Al Hasan dan Ibnu Sirin, mereka

berdua berkata, "Setiap orang dua pakaian."a67

12496. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

A'la menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan,

ia berkata, "Dua pakai*.rr46E

12497. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada karni dari Suffan, dari Yunus, dari Al
Hasan, riwayat yang sama.a6e

12498. Abu Kuraib dan Hannad menceritakan kepada kami, mereka

berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Su&arU dari

Sa'id bin Manshur dalan Sunan (411554) , Az-Zajaj dalam Ma'oni Al Qur'an
(21355), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1194), dan Ibnu Qudamatr Mlam Al
Mughni (8/10).
Abdurrazzaq dalanAl Mushamaf (81512) dari Ats-Tsauri, dari Daud, dari lb,nu
Al Musalyab.
Al Qurthubi dalam taftir GnS0) dan Abdurrazzaq dalam Al Mushouof(8/s1l)
dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan. Disebutkan juga dalam Al Mushannd
(81512) dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin.
Ibnu Abi Hatim (4/l 194).
Ibid"
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Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, ia berkata, "Dua pakaian-

dua pakaian untuk setiap orang miskin."a70

12499. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal,
dari Ibnu Sirin, dari Abi Musa" batrwa dia pematr bersumpah,
kemudian memberikan dua buatr pakaian simpul Bahrain.aTl

12500. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, mereka
berkata: Waki menceritakan kepada kami dari yazid bin
Ibrahim, dari Ibnu Sirin, bahwa Abu Musa memberikan dua
palcaian simpul Bahrain.az

12501. Hannad menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Usamatr
menceritakan kepadakami dari Hisyam, dari Muhammad bin
AMil A'14 batrwa Abu Musa Al Asy,ari pernah bersumpah,
kemudian dia berpikir ,ntuk membayar kaffarat, lalu dia
lakukan, dengan memberi pakaian kepada sepuluh orang,
masing-masing dua pakaian.aT3

12502. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, Abdul A,la
menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Muhammad, ia
berkata: Abu Musa pernatr bersumpatr, lalu dia membayar
kaffarat berupa memberikan pakaian kepada sepuluh orang
miskin, yang masing-masing dua pakaian.aTa

12503. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Hasyim
menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hind, dari

Al Qurthubi ddamtaftir (6D50).
Al Baihaqi dalan Al Kubra (10/56) dan Abdurrazzaq dolram Mushannaf(glst2).
Ibid

rjmJramrr Mus hmnof (E I S t2, S l3).
Ibid
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Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, *Daster dan serban untuk

setiap orang miskin.'{75

12504. Abu Ktlaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhalq

riwaYat Yang sama.

12505. Ya'qub menceritakan kepadahl ia berkata: Ibnu ulayyatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Abi Hind

menceritakankepadakami,iaberkata:Seseorangyang
sedang bersama Sa'id bin At Musayyab membaca' '€,tl \::

Said lalu berkomentar, "Tidak demikiaru melainkan jt
-tlz -4t,t4-t4, Aku lalu bertanya, "Wahai Abu Muhammad'

apakatrpakaianyangdiberikankepadame,reka?''Dia
menjawab, "untuk setiap orang miskin minimal sebuatt

daster dan serban. Daster unhrk menyelimuti mereka dan

serban untuk menutupi kepala mereka''/76

12506. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz Al Fadhl bin Khalid

berkata: ubaid bin sulaiman menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata mengenai

firman-Ny q ;#t:{i "Atau memberi mereka pakoia4" dia

berkata ..Memberi pakaian kepada setiap orang miskin,

selimut dan sarung.'{77

Sa,id bin Manstnn dalaur Szzon (4/1554). Lihat juga Abdurrazzaq dalam

*t*t-n r"t<Slslz) dan lbnu laruzt. dalam Zad Al Masir (@1414)'

Ab6rd.i aa6. Uutrann{ (tt5l2) dan Ibnu Jauzi dalam tud Al Mosir

<Uitql. S^iaan di sini cacat, Vai* Uac"an l-bnu Jubair dan Ibnu As-Samifa'.

in"t iU", Hayyan 4g11an li ian il Muhith (4/353) dan Al Qr&ubi dalam

taftir(6279).
Ibnu Janzi dalam Zad Al Masir Ql4l4).
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Sebagian lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr memberi
mereka "pakaian yang menyelurulz " seperti selimut dan pakaian, serta

sesuatu yang pantas untuk dipakai keluar rumatr dan untuk tidur.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12507. Hannad bin As-Sari menceritakan kami, ia berkata: Abu Al
Ahwas menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari
Hammad, dari Ibratrim, ia berkata, "Pakaian yang diberikan
adalah pakaian yang menyel r"uh.'/78

12508. Hannad dan Ibnu waki menceritakan kepada kami, mereka

berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari
Mughiratr, dari Ibratrim, mengenai firman-Nyu, ;#'.:{ i' 
"Atant memberi mereka pakaian,', ia berkata, ..pakaian yang

menyeluruh."

Dan Mughiratr berkat4 "Pakaian yang menyeluruh adalah
mantel dan pakaian atau sejenisnya. Kami tidak menganggap
jubah, gamis, tudung, dan selainnya sebagai pakaian yang

'menyeluruh'.'/79

12509. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayalrku
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Mughirah, dari
Ibrahim, ia berkat4 "Pakaian menyeluruh."4t0

Ibid.
Ibid.
Malik dalam Mudawwanah Al Kubra Qllz3),Ibnu eudamah dalam At Mughni
(10/8), An-Nukat wa Al Ilyun Ql62), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
Q/414).
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l25l}. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami dari ayatrnya, dari Mughiratr, dari

Ibrahim, ia berkata, "Pakaian menyelurutr."4sl

l25ll. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim,

mengenai ayat, '-!ii53i"Atau memberi merepa pakaian,"

ia berkata, "Pakaian menyeluruh untuk setiap orang

miskin.'/t2

12512. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: suffan

dan Syu'batr menceritakan kepada kami dari Al Mughirah,

dari Ibratrim, mengenai firman-Nya, ;f;:S i "Atau

memberilcan mereka pakaian," dia berkata "Pakaian yang

menyeluruh."at3

12513. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Al Mughirah,

seperti itu.a8a

Sebagian lain berpendapat batrwa maksudnya adalah sarung,

selimut, dan gamis.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

Ibid
Dlriwayatkan dengan sedikit p€rbffim oleh Sa'id bin Manshur dalm' Sunan

(4/1555) dan Abdurrazzaq dalanAl Mushannaf (El5l2' 513).

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al uyun (1162), Ibnu Jauzi dalam zad Al
Masir (21414), dan Ibnu Katsir dalam tafst (51326).

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al uyun (1162), Ibnu Jauzi dalam zad Al
Masir (21414), dan Ibnu Katsir dalam lafstr (51326).

att
at2
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12514. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: AMul

A'la menceritakan kepada kami dari Burdah, dari Rafi, dari

Ibnu Umar, ia berkata {alam pemberian pakaian terhadap

kaffarat-, "Yaifu sanmg, setimu! dan gamis.'{85

Sebagian lain berpendapat batrwa semua pakaian yang

diberikan telah memenutri, berdasarkan keumuman ayat.

Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12515. Hannad menceritakan kepada karri, ia berkata: Abdus-Salam

bin Harb menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid'

ia berkata "Memenuhi kaffarat sumpah segala sesuatu,

kecuali celana dalam. "486

12516. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, mereka

berkata: Waki menceritakan kepada kami, Ibnu Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari Suffan, dari Asy'ats, dari Al Hasaq ia

berkata, "serban memenuhi untuk kaffarat sumlmtr.'{t7

12517. Haonad dan Abu Kuraib menceritakan kepada ka-i, mereka

berkata: Waki menceritakan kepada kami, Ibnu Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku me,nceritakan

kepada kami dari Uwais Ash-Shayrafi, dari Abu Haitsam, ia

berkata: Salman berkata, "Pakaian dalam juga baik.-ftt

Al Qnrthubi dalam tafsir Gf279) dan Ibnu Jauzi dalaur hd Al Masir Ql4l4)-
As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (31154) dan Ibnu Athiyah dalam Al
MuhorirAl WqiizQfBD.
Ibnu Athiyah drJram Al Mfiorir Al lVajiz (2D31).
Ibnu Athiyah dalarn Al Mulwrir Al Vqiiz QBI).

{t5
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12518. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Al Hukkam, ia berkata'

"serban untuk menutup kepala.'{8e

Takwil firman Allah: )4: )-; J @u, membebaskan

budak)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Atau bebaskanlatt

budak dari tawanan dan kehinaan perbudakan."

Asal kata tahrir adalah terbebas dari tawanan, dari perkataan

Farazdaq bin Galib,

)V ; U)#;;<I'" uit,^tti *.i
Maksud lafazh g;; adalatr, crr\ku telatr membebaskan

penahanan kalian dari kehinaan cacian dan keharusan aib."

Disebutkan: Membebaskan budak artinya melepas tali dan

belenggu, karena orang Arab jika menawan tawanan, ia mengikat

tangannya ke lehernya dengan suatu ikatan, tali, atau yang lainnya.

Jika orang Arab membebaskan tawanan dari penawanannya, maka

mereka membebaskan tangannya dan melepaskan semua ikatan dari

kedua tangannya. Perkataan yang berlaku ketika mereka

membebaskan tawanan adalah dengan berita pembebasan tangannya

dari ikatannya, dan mereka ingin berita pembebasannya dali

penawannya, sebagaimana dikatakan, "Si fulan melepaskan tangannya

dari si fiilan," jika dia melepaskan pegangan tangannya dari

menjangkaunya.

ne lbid
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Demikian pula firrran Allah, -#3 1; "Atau membebaskan

budah" kata tahrir disandarkan kepada kala raqabah. lika di sana

tidak ada belenggu dalam perbudakanny4 serta tidak ada ikatan

tangan di dalamnya, maka yang dimaksud dengan pembebasan adalah

diri budak tersebut, seperti yang telah kami gambarkan tentang

kebiasaan penggunaan orang mengenai kata tersebut di antara mereka

berdasarkan pengetahuan mereka terhadap maknanya

Jika ada yang bertanya, 'Apakatr semua budak bermakna

seperti itu? Atau hanya sebagian?"

Dikatakan, "Makna yang dimaksud adalah semua budak yang

terbebas dari kelumpuhan, butq bisu, terpotong tangan, lumpuh

keduanya, gilq maupun yang semisal. Jika budak itu memiliki cacat

dari salatr satu yang disebutkan, atau lainny4 maka tidak dapat

memenuhi (tidak dianggap sah) untuk membayar kaffarat sumpah.

Dari sana diketatrui batrwa bukan mereka yang dimaksud oleh Allatr
untuk dibebaskan dalam ayat ini. Namun yang dimaksud adalah budak

kecil, budak besar, budak muslim, dan budak lofir. Merekalatr yang

dimaksud untuk dibebaskan."

Pendapat kami ini sesuai dengan pendapat para ularna.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12519. Hannad menceritakan kami, ia berkata: Mughirah

menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dia berkata,

"Barangsiapa diwajibkan atasnya budak wajib, hendaklah dia

membeli yang masih bernapas."

Ia berkata, *Jika membebaskan budak yang bisa bekerja,

maka kaffarat-mt telah terpenuhi. Tidak boleh
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membebaskan budak yang tidak bisa bekerja. Boleh

memhbaskan budak yang masih bisa bekerja seperti yang

buta sebelah (picek), atau sejenisnya, sementara yang tidak

bisa bekerj4 seperti budak yang buta atau lumpuh, maka

tidak mencukupi (tidak dianggap sah) rmtulc membayar

kaffoat.'An

12520. Hannad menceritakan kepada killi, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami dari Yrmus, dari Al Hasan, ia

berkat4 ..Tidak disukai meurbebaskan budak yang sakit jiwa

dalam membayar koffarat apa pun."fel

12521. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkda: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia

berpandangan bahwa membebaskan budak yang gla rmtuk

menebus kaffiratapa pun dianggap tidak mencukupi'ae

Sebagian berpendapat batrwa pembayaran kafoat berupa

budak tidak tertebus kecnali dengan budak yang sehat. Kaffoat bisa

dibayar dengan budak yang masih kecil.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12522. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari SuSan, dari Ibnu Juraij, dari

Athq ia berkata "Tidak terpenuhi pembayaran kafuat

dengan budak kecuali dengan budak yang sehat.'/e3

rn Lhat Al Muhorir Al Waiiz QD3l).
'er lbid
'o lbid
.v3 Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kmi.
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12523. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: waki
menceritakan kepada kami dari suftan, dari Ibnu Juraij, dari
Athq ia berkata, "Terpentrhi dengan bayr dari budak
muslim.'/q

12524- Abu Kuraib menceritakan kepada ftrmi, ia berkata: waki
menceritakan kepada karni dari Al A,mas, dari Ibratrim, ia
berkata, "Budak mukmin,' yang tercantum di dalarn Al
Qur'an, tidak menebus kofoat kecuali yang berpuasa dan
shalat. Adapun dari budak yang ti&k muknin, malca anak
kecil memenuhi pembayaran kafoot.#

12525. Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami,
ia berkara: Yatrya bin Zal<aiya bin Abi Za,idah
menceritakan kepada kami dari Muharnmad bin syu'aib bin
Syab,r, dari An-Nu'man bin AI Munzdlr, dari Sulaiman, ia
berkatq *Jika jabang bayi terlahir, maka ia menjadi seorang
manusia, jika dia berubah sungsang maka dia terikat (budak),
jika dia shalat maka dia adalah seorang mukmin.o%

Abu Ja'far berkata: Menunrt lmmi, pe,ndapat yang benar
adalah, "Allah secara umum menyebut 'budak' dengan semua budak.
Budak apa pun yang dibebaskan oleh pembayar kaffmat sumpah,
maka ia telah menunaikan apa yang diperintatrkan, kecuali yang telatr
kami sebutkan, bahwa hujjah menyepakati bahwa Allah tidak
memaksudkan budak tersebut untuk dibebaskaru maka hal itu tidak
tennasuk hukum ayat ini. Adaprm selain budak yang telah disebutkan,

Ibnu Katsir dalam ta&ir (41193).
Ibnu Qudanah dalunAl luluglui (ttDS6).
Ibnu Qrdamah daln Al lttuglmi elns6),ymg dinisbakm kepada Makhul.

ay
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maka boleh membebaskannya sebagai pembayaran kaffarat,

berdasarkan zhahir ay at."

Pembayar kaffarat mempunyai pilihan dalam menebus sumpatr

yang dilanggarnya dengan salah satu dari tiga hal yang disebutkan

oleh Allatr dalam kitab-Nya, yaitu memberi makan sepuluh orang

miskin dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya, atau

memberi mereka pakaian, atau membebaskan budak. Ini berdasarkan

ijma semua, dan tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal ini.

Jika ada orang yang menganggap bahwa apa yang karni

katakan bukanlah Ima mayoritas, seperti yang kami katakan,

berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini,

12526. Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy-Syawarib

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid bin

Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman Asy-

Syaibani menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Adh-

Duha menceritakan kepada kami dari Masruq, ia berkata:

Ma'qil bin Muqarrin datang kepada Abdullah dan berkata,

"Aku telatr bersumpah dari wanita dan tempat tidur."

Abdullah lalu memb aca ayat,,"i:5 i;3 { tfii:. tji W-
u;rit 4{ -fi 3yY;*J; -F'ii'[S-t7 "wohoi

orang-orang yang beriman janganlah kalian haramkan

makanan yang baik, yang sudah dihalalkan oleh Allah." (Qs.

Al Maa'idah [5]: 871

Masruq berkata: Maqil lalu berkata "r{ku memintamu

supaya aku dapat menyempurnakan ayat ini semalam?"

Abdullah berkata "Gauli ishimu dan tidurlah, lalu
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bebaskanlatr seorang budak, karena kamu orang yang

lapang.'{e7

12527. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepadaku, ia berkata: Jarir bin Hazim

menceritakan kepadaku bahwa Sulaiman AI A'masy

menceritakan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, dari

Hamam bin Al Harits, batrwaNu'man bin Muqarrin bertanya

kepada AMullah bin Mas'ud, ia brrdratry "Aku telatr

bersumpah tidak tidur di kasurku sel"ma setahrm?" Ibnu

Mas'ud menjawab, "Allah Uerfirman, i;;3{ W65i W-
'u-i3ii (i{ -:,i 3iY;;J{ 5 #,3(j3-u, 4, wohai

orang4r(mg yotg berimon jogorrlal, kalim hoanlcan
makoto, yang bail yang sudah dihalalkon oleh Alloh'. (Qs.

Al fvfaa'idah [5J: 87) Bayarlah kofoat sumpahmu dan

tidurlah di kasurmu." Ia lalu b€rkat4 "Dengan apa aku

menebus surrpalrku?" Ibnu Mas'ud menjawab,

"Me,mbebaskan budak, kareoa kamu orang yang lapang."aet

Keterangan- s€eerti ini yang diriwayatkan dari Ibnu

Idas'u( Ibnu (Jmar, dan selain keduanya Sesrmgguhnya itu
berdasarkan kes*aan orang yang memerintahkan membayar kaffoat
dengan membebaskan budah bukan atas dasar tidak terpe,nuhinya

kaffuat orang yang kaya kecuali dengan membebaskm hldah karena

tidak ada seoraog prm yang menukil dari mereka yang be*ata "Tidak
tertebns kafoat orang kaya kecuali dengan membeba*m budalc

Sernua ulama kotq baik lama mrupuo bdn, scpakat bahwa

AtbThabrmi &lN Al lth.lon Al Kabb (9R&).
Lfrd takhij hadiB scbchmlai, lcisah ng disehrtkm di sini berlcenaan
dcngmNr'mm bh Mngin, suaro:n Ma'qil bin ltluqh.
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pembayaran kaffarat selain dengan membebaskan budak dibolehkan

bagi orang yang berada.

Takrivil firman Allah: ,6 fit ?# 4 f {Ji Tstopo mo*
sanggup melahukan, maka puasa selama tiga hari)

Abu Ja'far berkata: Siapa tidak sanggup melaktrkan, untuk

lraffarat sumpah yang mewajibkan membayar laffarat berupa

makanan, pakaian, dan budak yang digunakan untuk membayar

sumpah yang kami haruskan dan wajibkan atasnya dalam kitab kami

dan melalui sabda Rasulullatr SAw, ,6 $i ?(-;, uMaks puasa

selama tiga hari." Allah menyatakan, "Maka dia harus berpuasa tiga

hari."

Para ulama berselisih pendapat mengenai makna firman-Nya,
./ I zz

4 7 to "Siapa yang tidak sanggup melahtkan " Kapan orang yang

melanggar sumpatrnya yang mewajibkannya membayar kaffarat,

dianggap tidak sanggup, dan boleh menggantinya dengan puasa?

Sebagian berpendapat bahwa jika pelanggar sumpatr pada saat

harus membayar, ia tidak tidak memiliki kecuali makanan untuk

dirinya dan keluarganya selama sehari semalam, maka ia boleh

membayar kaffarat dengan berpuasa. Jika pada waktu itu ia memiliki

makanannya dan makanan unfuk keluarganya untuk sehari semalam

dan ada kelebihan, maka hendaknya ia memberi makan sepuluh orang

miskin, atau memberi pakaiaan kepada mereka sebagai pembayaran

lcaffaratnya dan tidak boleh membayar laffarat dengan puasa.

Mereka yang berpendapat demikian diantaranya adalah Asy-

Syaf i. Kami diceritakan mengenai hal itu oleh Ar-Rabi.

€I
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Pendapat ini maksudnya adalah kewajiban memberi makan
bagi yang hanya memiliki dua dirham atau yang memiliki tiga dirham.
Riwayat-riwayat yang sesuai adalah sebagai berikut:

12528- Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kami dari Hammad bin
salamah, dari Abdur Karim, dari Sa'id bin Jabir, ia berkata,*Jika dia tidak memiliki kecuali tiga dirham, maka dia
memberi makan, yaitu unfuk membayar kaffarat.,Ae

12529. AI Qasim menceritakan kepada ka,ni, ia berkata: AI Husain
menceritakan kepada ka,i, ia berkata: Mu,tamar bin
sulaiman menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku
berkata kepada Umar bin Rasyid, "seseorang bersumpah,
namrm dia tidak memiliki makanan kecuali untuk membayar
kafoat." Ia laru berkat4 "eatadah berkata, .Dia hendaknya
berpuasa selama tiga hari,.usm

12530. AI Qasim menceritakan kepada l6ami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada ka*i, ia berkata: Al Mu,tamir bin
sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: yunus bin
ubaid menceritakan kepada kami dari Ar Hasan, ia berkata,
"Jika dia memiliki dua dirham.,,s0l

12531- Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
mencerit-kan kepada kami, ia berkata: Mu,ta,ar
menceritakan kepada kami dari Ha,mad, dari Abdul Karim

I
I

i

199

500

501

Ibnu Athiyah dalan At Muhorir At Wojiz e/232).
Ibnu Athiyah dztanAt Muhorir,et Wiia Qmg.
Ibnu Athiyah dalam At Mthorir lt Wiia <ZnSZl.

t
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Abi Umayyah, dfii Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Tiga

dirham."5o2

Sebagian berpendapat bahwa orang yang tidak memiliki uang

sebanyak dua ratus dirham boleh (membayar kafarat) dengan

berpuasa, dan ia termasuk "orang yang tidak sanggup".

Sementara yang lain berpendapat bahwa orang yang tidak

memiliki kelebihan -dari pokok hartanya- untuk membiayai

kehidupanny4 maka boleh berpuasa sebagai pembayaran atas

kaffarat-nya, kecuali apabila ia memiliki kelebihan yang cukup untuk

biaya hidupnya. Ini merupakan pendapat sebagian muta'khirin yang

mengaku-ngaku mengerti fi qih.

Abu Ja'far berkata, "Menurut kami, pendapat yang paling

tepat adalah, orang yang pada saat ia melanggar sumpatrnya tidak

memiliki apa-apa selain makanan pokoknya sendiri dan keluarganya

untuk sehari semalam, dan tidak ada kelebihan dari itu, maka ia boleh

berpuasa selama tiga hari. Bhakan ia termasuk kategori orang yang

tidak sanggup memberi makan, memberi pakaian, atau membebaskan

budak. Jika pada saat itu ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi

dirinya serta keluarganya pada siang hari dan malam harinya, maka ia

tidak diperbolehkan untuk berpuasa, karena salah satu kewajiban dari

tiga kewajiban 
-yaitu 

memberi makanan, memberi pakaian, atau

membebaskan budak- adalatr sebuah hak yang telah diwajibkan

Allah SWT, dalam hartanya, sebagai bentuk kewajiban dalam agitma.

Sebagaimana kita maklumi, hujjah menetapkan bahwa orang yang

tidak memiliki uang atau makanan silma sekali, kecuali hanya cukup

bagi dirinya dan keluarganyq serta orang yang terlibat utang, tidak

so' Ibid.
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diwajibkan rmtuk membayar rraffarat dengan harta, dan dibolehkan
baginya rmtuk berpuasa selama tiga hari.

Para ulama berbeda pendapat dalam tata eara berp,asa yang
Allah SWT wajibkan dalam kafamt sumpatr.

Sebagian berpendapa! "puasanya harus dilalokan secara
terus-menerus, tanpa terputus, selama tiga hari.',

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12532- M,hammad bin Al Ala menceritakan kepada kami, ia
berkatq waki menceritakan kepada kami dari su&an, aari
Laits, dari Mujatrid, ia berkata" ..Setiap puasa yang
diperintatrkan oleh Allatr swr merarui Ar eu'an, wajib
dilakukan secara tertrs-menerus, kecuali puasa unt,k mang-
qadlu puasa Ramadhan, ia wajib berp,asa sebanyak hari
yang ditinggalkan. "5o3

12533. Abu Kuraib dan Hannad menceritakan kepada lomi, mereka
berkata: Waki menceritakan kepada kami, Ibnu Waki
menceritakan kepada karni, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepadaku dari Abu Ja'far, Ar-Rabi bin Anas, ia
berkata: Ubayy bin Ka,b membacanya ptf"9 $ ylS ?V
"(Wajib baginya) berpuasa selama tiga nbt berturut_
1*u1-"501

12534. AMul A'la bin washil Al Asadi menceritakan kepada kami,
ia berkata: ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami
dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abu AI

93

5(r

Diriwayatkan oleh Abdunazzak daran At Mushannaf (stsl4) dan Ibnu Abu
Syaibah dalam Al Mus hannaf e ASS).
Al Baihaqi meriwayatkannya dalarn Al Kubra (10160).
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Aliyatr, dari Ubayy bin Ka'b, ia membacanyq ?-$ fi'?W

"V1g 
"(Wajib baginya) berpuasa selama tiga hari

berturut-turu1. "5o5

12535. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun

menceritakan kepada kami dari Qaz'atr bin Suwaid, dari Saif

bin Sulaiman, dari Mujahid, ia berkata: Abdutlatr

membacanya, 9\6 ?6 W iV '-'^(aiib baginva)

b erpuas a s e I ama ti ga lu; i b erturut -turrr - " 5 06

12536. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Al

Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari

Ibrahim, ia berkata: Dalam qiraat kami, kami membacanya

"V"r6 
?6 W ?W ".(Yaiib baginya) berpuasa selama

tigi t ori terturut-turut. "507

12537. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari

Ibratrim, dengan riwayat yang sama.508

12538. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim,

dalam qiraat para satrabat Abdullah, ?6rg e6 q>13 ?tft
"(Wajib bagirrya) berpuasa selama tiga hari berturut-

tttrut. "5o9

505

506
Ibid.
Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Al Kubra (10/60), Abdurrazzak dalam Al
Mushannaf (sl5l4) serta tafsirny a (2124), dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(4/l le5).
Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Kubra (10/60), Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (4lll95),Ibnu Abu Syaibah dalan Al Mushannaf (31488), dan Said

bin Manshur dalam sunannya @l 1562).

Ibid.
Lihat Tafsir Al Baghawi Ql6l), Manahil Al Urfan (1D98), Tafsir Al Qtrthubi
(1147), dan Fatatva lbnu Taimiyyah (131394,34143).
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12539. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, mereka

berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Sufuan, dari
Jabir, dari Amir, ia berkata, dalam qiraatAbdullah, y* iV
pa6 76 "(Wajib baginya) berpuasa selama tiga hari
berturut-turr1. "5lo

12540. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia
Muhammad bin Humaid menceritakan kepada

Ma'mar, dari Abu Ishaq, dalam qiraat Abdullah,
gQ6 a6 "(Wajib baginya) berpuasa selama, . !-
berturut-turut. "5I I.

12541. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata,

Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Al A'masy, ia berkata: Para sahabat Abdullatr
membacanya pq6 ff W iV "(Wajib baginya)
berpuasa selama tiga h;i berturut-turut."5I2

12542. Abu Kuraib menceritakan kepadaku, waki menceritakan

kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Suftan berkata,
*Tidak diperbolehkan melakukan puasa kaffarat secara

terputus-putus."

Waki berkata: Aku mendengar pula batrwa Su&an berkata

tentang seorang laki-laki yang berpuasa kaffarat sumpah

sehari dan berbtrka sehari, "Puasanya tetap diteri-u.:r513

12543. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jami bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

berkata,

kami dari

W?V
tiga hari

510

5lt
5t2

513

Ibid
Ibid.
Ibid.
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir Ql4t5).
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menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah SwT, ,6 irli i6 ia berkata, "Maksudnya adalatr,

jika ia tidak memiliki makanan."

Datam qiraat lain dibaca, ?q6 ?6'f |/s'?#, dan dengan

q iraat inilah Qatadatr membacan yi.t'o
12544. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata,

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Mu'awiyah

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Diperbolehkan memilih dari

tiga hal yang pertama" dan jika ia tidak menemukannya maka

ia harus berpuasa selama tiga hari berturut-turut."5ls

Sebagian lain berpendapat, "Diperbolehkan bagi orang yang

diwajibkan membayar kaffarat untuk berpuasa" baik secara berturut-

turut maupun terpisah."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:
12545. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Asyhab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik berkatao "Apa-

apa yang Allah SWT sebutkan tentang puasa di dalam Al

Qur'an, jika dilakukan secara berturut-turut, maka akan lebih

menakjubkan. Sedangkan jika dilakukan secara terpisah-

pisah, maka aku berharap hal tersebut dibolehkan."sl6

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut

kami adalatr, Allah SWT mewajibkan kepada seseorang yang

memiliki kewajiban membayar kaffarat agar menebusnya dengan

Ibid.
Lihat Zad Al Masirkarya Ibnu Al lauzi (2/415).
Ibnu Athiyyah menyebutkannya dalam Al Muharrar Al Wajiz (2/232) dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al {Jyun (2/63).

5t4

515

516
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memberikan makan, atau pakaian, atau memerdekakan budak. Jika ia

tidak memiliki kemampuan untuk menebus dengan tiga hal tersebut,

maka ia wajib membayarnya dengan berpuasa selama tiga hari, tetapi

tidak disyaratkan harus dilakukan secura berturut-turut.

Bagaimanapun ia berpuasa, baik secara berturut-turut maupun

terpisatr-pisah, hal tersebut dibolehkan, karena Allah SWT hanya

mewajibkan berpuasa tiga hari secara umum (tanpa ada pengkhususan

harus dilakukan secara berturut-trrut -Ed).

Adapun riwayat yang dinukil dari Ubay dan Ibnu Mas'ud dari

qiraat-ny4 g\6 ?6 W i}t, telah menyelisihi apa yang

tercantum dalam mushhaf ktq dan kita tidak diperbolehkan

menetapkan batrwa hal tersebut merupakan kalamullatr, padahal hal

tersebut tidak terdapat dalam mushhof Y,rta. Hanya saja" aku memilih
pendapat yang mengatakan bahwa pursa unttrk membayar kaffarat

hanrs dilakukan secara berturut-turut dan tidak terpisatr-pisah, itu
karena tidak ada khilaf jlka kita melakukannya secara berhrrut-turut,

dan mengerjakan amalan yang tidak terdapat khilaf di dalamnya lebih

aku sukai, walaupun dibolehkan berpuasa secrra terpisah-pisatr.

Penalaivilan fiman Allah SWT: tl;y $A$ i;K A)
'd,:*i t-ti r*::& fi 'q- irtK'#J Wi'& rvons
demikian itu adalah kaffarat sumpah-sunpahmu bila kamu

bersumpah [don kamu langgarJ. Dan jagalah suntpahmu
Demikianlah Allah menerangkan hepadama huhrott-huhum-Nya

agar kamu bercyukur [hepada-Nya)

Abu Ja'far berkata: Maksud lafazh dy, adalah,

demikianlatr yang telah Aku sebutkan unttrk kalian, bahwa 'r'rK'g kaffarat sumpah-sumpahmu adalah memberiksn makan
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sebanyak sepuluh orang miskin, atau memberikan palcaian untuk

mereka, atau memerdekakan budah dan apabila kalian tidak
mendapatkan (mampu) dari tiga hal tersebut, malra lalian
diperbolehlcan berpuasa selama tiga hari untuk menebus kaffarat
yang memang kalian maksudkan untuk bersumpah. '*-1:ti "Dan
jagalah," wahai orang-orang beriman -# "Sumpahmu," dari
pelanggaranmu atas sumpahmu sendiri, kemudian kalian tidak
menghiraukan lcaffarat yang telah Kuperintahkan kepada kalian.

-A7'lJ fr :S- ALK sebagaimana Aku telah jelaskan kepadamu

tentang kaffarat sumpahmu. Aku juga telah menjelaskan seluruh ayat-

ayatny4 agar orang-orang yang melampaui batas tidak dapat

beralasan, "r{ku tidak mengeta}rui tentang hukum Allah SWT yang

berkenaan dengan hal itu."

'btKE Si:t Agar kalian bersyukur kepada Allah SWT atas

hidayatr dan taufik-Nya yang Dia anugeratrkan kepada kalian.

ooc

i Fc'ii:r6 x;,iG ;r(, rr, Gyrjj( r_$i w_
5;8#*.3i,F:86

"Hai or(mg. orcmg y orrJg buimmt, sesungguhny a (memirnm)
ldwmer, beiud| (bqlquban unh*) bqhala, mengmdi
nosib dengan pdnah, adaldh puhtatanl<eii temtasuk

pubuotan syetan. Mal<fl iauhilah puhntan.pubuatan iat
dgar l<nfiw mendap at l<eb *unhngan."

(Qs. Al Maa'idah [5J: 90).
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Penatwilan firman Allah: ,rfJG *rGfj;(Aiiqti
6#'# :EU #i,F i Fe';i\$; $;i:5 THai orang-o rans

yang beriman, sesungguhnya [meminumJ khamer, berjudi,

[berkurban untukJ berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan penjelasan dari Allah
SWT bagi orang-orang yang telah mengharamkan wanita, tidur, dan

daging atas diri mereka sendiri.

Mereka adalah beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi

SAW, karena menyerupai perbuatan yang dilakukan oleh ahli ibadah

dari kalangan Nasrani. Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya yang

berisi larangan atas perbuatan tersebut kepada mereka, '1 tj.l,ti rji(.ti
'S Xi'yl( 41i9 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah

lramu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi

kamu." (Qr.Al Maa'idatr [5]:87).

Dia melarang sikap mengharamkan perkara yang telah Dia

halalkan dari berbagai perkara yang baik.

Allah SWT menegaskan, "Selain itu, janganlah kalian

melampaui aturan-aturan-Ku, sehingga kalian menghalalkan apa yarLg

Aku haramkan kepada kalian. Sungguh, sikap demikian tidak

diperbolehkan, sebagaimana kalian tidak diperbolehkan

mengharamkan perkara yang telatr Aku halalkan. Sungguh, Aku tidak

menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Allah SWT lalu menjelaskan pelbagai perkara yang

diharamkan kepada mereka, yang jika mereka menghalalkan dan

mengonsumsinya, maka mereka termasuk orang-orang yang

melampaui aturan-Nya. Allah SWT menyatakan, "Wafrai orang-orang
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yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya khamer yang

biasa kalian minum, judi yang biasa kalian lakukan, berhala yang

biasa kalian berikan persembahan dengan menyembelih di sisinya,
dan anak-anak panah yang biasa kalian jadikan sebagai alat untuk
mengundi nasib, adalatr kotor."

Kata fi2maknanya dosa, kotor, dan dibenci oleh Allah SWT.

#i;*; "Termasuk perbuatan syetan," maksudnya
adalah, meminum khamer, berjudi, menyembelih untuk berhala, dan

mengundi nasib dengan anak panah, masuk dalam kategori hiasan
syetan bagi kalian, sama sekali bukan amal perbuatan yang
diperintatrkan oleh Rabb kalian. Bahkan termasuk perkara yang
dibenci-Nya."

IES *Maka jauhilah perbuatan-perbuatan ffz,,, maksudnya
adalatr, "Tinggalkanlah, tolaklatr, dan janganlah kalian
melakukannya."

6Afi &fr "Agar kamu mendapat kcberuntungan,,,
maksudnya adalatr agar kalian selamat, lalu mendapatkan
keberuntungan dari Rabb kalian dengan meninggalkan semua itu.

Sebelumnya kami telah menjelaskan makna kata al Htamr, al
maisir, dan al azlam, maka penjetasan tersebut tidak perlu diulang
kembali pada kesempatan ini.sl7

|&rliadalah bent'k jarnak dari lafazh i.irj, dan sebelumnya
kami telatr menjelaskan makna lafazh irU dengan berbagai bukti-
buktinya.st8

Penjelasan al lrtamr dan al maisir bisa Anda dapatkan pada penafsiran surah Al
Paqarah ayat 219, adaprur tentang al rulam bisa Andadapatkan pada surah Al
Maa'idah ayat3.
Lihat tafsir surah Al Maa'idah ayat 3.
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Tentang makna 't1, pada tempat ini, ada riwayat dari Ibnu
Abbas yang menjelaskannya, antara lain:

12546. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,

{-3i,F ifi.l ,,Adalah perbuatan tccji termasuk
perbuatan syetan," ia berkata, "Maknanya adalah sesuafu

yang dibenci."sle

sementara itu, Ibnu z,aidberh,ata, seperti diriwayatkan berikut
ini:

12547. Yunus menceritakannya kepadaku, dia berkata: Ibnu wahb
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zaid berkat4
tentang firman A[ah SWT, #i ,t*;$.L.2,,Adalah
perbuatan keji termasuk perbuatan syetan," bahwa lafazh
',*!, maknanya adalah keburukan. 520

cco

fi i. {6ry(, iiLt & e; 6 li$i L_ }.cy
@ 6;f ir j{, i;'ai,f; jt f; ;taj ;JG

"Sesnngguhny a syetan iat bemolcs-ud rwndak nwfu.Dutl,an
penrnmlwn dfrrl l<ebencian di antma l<amt larturart

ll] tUnu Abu Hatim dalam tafsirnya (a/l 198).520 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya @lil9g) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhanu Al Wajiz Q/233)_
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(merrirnm) l,hamq dar.bcriudi iau dm menglwlmrsrl<firnt

dmi mengingat Allah dan senbalryang; mak,r-bqhmtilah
larru (dfrri rnengelrial<m pelwiaan ifiL).'

(Qs. Al Maa'idah [5]: 91)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan "Syetan

mendorong kalian untuk meminum khamer dan berjudi, serta

memperindahnya di hadapan kalian. Itu semrur hanya untuk

menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Dengan

kata lain, agar sebagian kalian memusuhi dan membenci sebagian

lain. Walhasil, syetan memecah-belatr persatuan di antara kalian,

padahal Aku sebelumnya telatr mempersatukan kalian dengan iman,

dan persaudulraan dalam Islam. Tujuan lainnya adalah menghalangi

kalian dari mengingat-Ku, yakni menjadikan kalian mabuk khamer

dan sibuk dengan judi, padahal itu merupakan kemaslatratan bagi

dunia dan akhirat. Juga menghalangi kalian dari shalat, yang telatr

Aku wajibkan. Oleh karena itu, berhentilah kalian dari meminum

khamer dan berjudi, serta tunaikanlatr perintatr-Ku; shalat pada

waktunya, dan selalu mengingat-Ku. Dengan keduany4 segala

permohonan kalian akan terwujud, baik di dunia maupun di akhirat

kelak."

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang sebab tunrnnya ayat

ini.

Pertama: Sebagian berkata, *Ayat tersebut turun karena sikap

Umar, beliau menuturkan akibat buruk meminum khamer kepada

Rasulullatr SAW, dan memohon kepada Allah agar

mengharamkannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:
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12548. Hannad bin As-Sariy menceritakan kepada kami, dia berkata:

Waki menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishaq,

dari Maisarah, dia berkata: Umar berkat4 "Ya Allah,
berikanlah kepada kami penjelasan yang terang mengenai

khamer!" Lalu turunlatr firman Allah SWT, -/ 6XJf5-

"rq'pi'r?"iL:tair:i, #t f;t " Mere tra b er tanya

Irepadamu tentang Htamer dan judi. Katakanlah, 'Pada

lreduarrya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat

bagi manusia'. " (Qs. Al Baqaratr l2J:219).

Dia (Maisaratr) berkata: Umar lalu dipanggil, dan dibacakan

kepadanya ayat tersebut. Dia pun berkat4 "Ya Allah,
berikanlatr kepada kami penjelasan yang terang mengenai

khamer!" Lalu turunlatr firman Allah SWT, 'tt4)i|/..fr1
'$fr(l$X & grK:" jniS "Janganlah kamu shalat,

sedang kamu dalam keadaan mabuh sehingga lcamu

mengerti apa yang kamu ucaplran. " (Qs. An-Nisaa' [a]: a3).

Dia berkata: Kala itu seseorang diperintahkan oleh Nabi
untuk berseru setiap kali akan shala! "Janganlah orang yang
mabuk mendekati shalat ! "

Dia berkata: Umar lalu dipanggil, maka turunlah firman
A[ah swr, #., dffi l;rit 1,i-rb p Gfi;( i-$i (y-
"Hai orang-orang yang berima4 sesungguhnya (meminum)

lrhamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah perbuatan keji." Sampai firman Allatr
swr, Si;tl itl,yit "Maka berhentilqh lcamu (dari
mengerj akan pelcerj aan itu). "
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Setelatr sampai, '";fiitri;r"Mala berhentilah kamu (dari

mengerjakan pekerjaan itu)," Umar berkatq "Kami telatr

berhenti, kami telah berhenti."s2l

12549. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu

Zatdah menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu

Maisarah, dia berkata: Umar berkata, "Ya Allah, berikanlah

kepada kami penjelasan yang terang mengenai khamer,

karena khamer telah menghancurkan akal dan harta!" Beliau

lalu menuturkan seperti hadits waki.522

12550. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Usamatr menceritakan kepada kami dari Z*aria, dari Abi
Ishaq, dari Abu Maisaratr, dia berkata: Umar berkata, "Ya
Allah, berilatr kepada kami penjelasan!" Beliau lalu

menufirkan seperti hadits sebelumnya.

12551. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari bapaknya dan Israil, dari

Abu Ishaq, dari Abu Maisarah, dari Umar bin Khaththab,

seperti riwayat sebelumnya.

12552. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin

Bakir menceritakan kepada kami, dia berkata: Zakaria bin

Abu Zaidah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ja'far dari lima jalur periwayatan.
Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al Musnad (l/53), Abu Daud dalarn Al
Asyribah (3670), At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur'an (3049), An-Nasa'i dalam
Al Asyribah, bab: Tahrim Al Khamr (8D86-287), Al Hakim dalam Al
Mustadrak QD78), dia berkata, "Shahih dengan syarat Asy-Syaikhani, namun
keduanya tidak meriwayatkannya." Lalu disepakati oleh Adz-Dzahabi.
Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dalam Al Kubra (812E5).

Lihat catatan kaki hadits sebelumnya.
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Abu Maisarah, dari Umar bin Khaththab, seperti hadits

sebelumnya.

12553. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: yunus bin
Bakir menceritakan kepada karni, dia berkata: Abu Ma,syar
Al Madini menceritakan kepadaku dari Muhammad bin

Qais, dia berkata: Ketika Rasulullah SAW dataog ke

Madinah, sekelompok orang 
-yaitu 

orang-orang yang biasa

minum khamer dan makan dari hasil judi- datung kepada

beliau. Mereka bertanya kepada beliau tentang hal itu. Lalu
turunlah firman Allah SWT, i$Hi;rSS-/.i$e1
"rq'efr,i3GL'iyq- "Mereka bertanya kepadamu

tentang ldumer dan judi. Katakonlah, 'Pada kcduanya

terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi
manusia'. " (Qs.Al Baqaratr [2]:219).

Mereka lalu berkata, "Ini adalah keringanan, kita bisa makan

dari hasil judi dan minum khamer, lalu beristighfar kepada

Allah atas perbuatan tersebut!"

Selanjutnya seseoftrng melakukan shalat Maghrib, dia
membaca uy"q Ij@ i'r#( 3,:fi5 @ a;l::i EV-s
'jiit'ta+5 "Katakanlah, 'Hai orang-orang yang ka/ir,

aht tidak akan menyembah opa yang lmmu sembah, dan kamu

bulran penyembah Tuhan aht sembah'.,' (es. Al Kaafiruun

[109]: l-3) tidak lebih dari itu, dan tidak mengetahui apa yang

sedang dibacanya. Lalu turunlatr firman Allah SWT, '".$qG-
g,{a }Jii',}1.Aili.fr* lSv " Hai orans-orans yans
beriman, janganlah kamu shalat, sedang komu dalam keadaan

mabuk " (Qs. An-Nisaa' pl a\.
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Akhirnya orang-orang meminum khamer, hingga datang waktu
shalat dan mereka pun tidak meminumnya ketika akan shalat,

sehingga mereka shalat dan mengetatrui apa yang mereka baca.

Demikianlah, sampai datang firman Allah SWT, },;Jr, It Gt

Fr'ii;..f6 l67i? " s t t un g gu hny a (m e mi num) kh a m e r, b e rj u d i,

(berhtrban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,

adalah perbuatan lcej i. "

Sampai firman Allah SWT, 't# ii fr "Maka berhentilah
lmmu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Mereka lalu berkata, "Kami telah berhenti watrai R3f!1::s23

Kedua: Ada yang berpendapat batrwa sebab turun ayat ini
adalah Sa'ad bin Abu waqqas. Dia berseteru dengan seseorang

tentang minuman milik mereka berdua, lalu orang tersebut
memukulnya dengan dua tulang mulut unta, sehingga hidungnya
sobek. Lalu turunlah firman Allah SWT tentang mereka berdua.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12554. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
dia berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Simak
bin Harb, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari bapakny4 dia
berkata: Seorang lelaki Anshar membuatkan makanan, lalu
dia mengundang kami. Kami lalu meminum khamer hingga
mabuk. kaum Anshar dan Qruaisy lalu saling membanggakan
diri. Anshar berkata, "Kami lebih utama daripada kalian!,,

523 As-suyuthi menyebutkan dalam Ad-Dun Al Mantsur efi6s), dan dia hanya
menyebutkan lbnu Jarir sebagai sumbernya.
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Perawi berkata: Seorang lelaki Anshar mengambil dua tulang
unta dan memukul hidung Sa'ad dengannya sampai sobek.

Lalu turunlah firman A[ah SWT, g9 *,GtV(ii,iqti-
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)

kltamer, berj ttdi.... "s2a

12555. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al
Ahwash menceritakan kepada karni, dia berkata: Syu'batr
menceritakan kepada kami dari Simak, dari Mush'ab bin
Sa'ad, dia berkata: Sa'ad berkata: Aku minum bersama satu

kaum dari kalangan Anshar, lalu aku memukul salah seorang

di arttara mereka {ugaanku aku memukulnya dengan

tulang mulut unta- sehingga aku mematatrkannya. Aku lalu
menghadap Nabi SAW untuk mengabarkan hal itu. Tidak
lama kemudian datanglatr firman Allah SWT yang

mengharamkan khamer, rrgSSii;GyYji(t-5iq=U,Hai
orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)

lrhamer, berjudi.... "52s

12556. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu
Taidah menceritakan kepada kami, dia berkata: Israil
menceritakan kepada kami dari Simak, dari Mush,ab bin
Sa'ad, dari bapaknya, dia berkata, ..4ku minum khamer
bersama safu kaum dari kalangan Anshar.-

[,alu ia menuturkannya seperti hadits tersebut.

12557. Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Al Harits

Muslim dalan Fadha'il Ash-shahabah (M), Ahmad dararo Musnad (lllgl-
186), dan Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (81285).
Lihat catatan kaki sebelumnya.

521

525
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mengabarkan kepadaku, bahwa sesungguhnya Ibnu Syihab
mengabarkan kepadanya, sesungguhnya salim bin Abdillah
meneeritakan kepadanya: pertama kali khamer diharamkan
adalah karena Sa'ad bin Abu waqqas dan para sahabatnya
yang saling bertengkar, hingg. akhimya
mematahkan hidung sa'ad. Turunlah firman Allah swr, rx1

|r:-fit I'tt " 5 t t urt *hny a (me mi num) Htomer, b e rj u611.,,sze-

Ketiga: Ada yang berpendapat, "Ayat tersebut tL'un berkaitan
dengan dua kabilatr Anshar.',

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12558. Al Husain bin Ali Ash-shuddai menceritakan kepada kami,
dia berkata: Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami,
dia berkata: Rabiatr bin Kultsum menceritakan kepada kami
dari Jubair, dari bapaknya, dari said bin Jubair, dari Ibnu
Abbas, dia berkata: Ayat yang mengharamkan khamer pada
awalnya turun berkaitan dengan dua kabilatr Anshar yang
telah meminumnya Lalu ketika mereka mabuk, sebagian dari
mereka mengolok-olok sebagian lainnya. Kemudian setelah
mereka sadar, salah seorang di antara mereka melihat bekas
di muka dan jenggotrya, lalu berkata, "saudaraku si fuIan
telah melakukan hal ini kepadaku. 

-padahar 
sebelumnya

tidak ada iri dan dengki di antara mereka berdua-. Demi
Allah, seandainya dia sayang kepadakq tidak mtrngkin dia
melakukannya!" Akhirnya timbullatr kebencian di antara
mereka. oleh karena itu, turunlah firman Allah swT, AGt
;Jb "sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi,,, sampai

'2t As'su;ruthi dalam Ad-Durr Al Marusur (3/l5g), dan dia hanya menycbutkan
Ibnu Jarir sebagai sumbernya.
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ayat,it#,l?1i$ "Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan

pekerjaan itu). "

Orang-orang yang berlebihan dalam menafsirkan ayat ini
berkata, "Rys disini maksudnya adalah kotoran dalam perut,

sehingga si fulan terbunuh pada perang Badar, sedangkan si

fulan terbunuh pada perang Uhud."

Akhirnya turunlah firman Allah SWT, tjJt; <tjt:F;$
WqLq c$y\i$) "Tidak ada dosa bagi orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih
karena memakan makanan yang telah merelca malan
dahulu.... " (Qs.Al Maa'idah [5J: 93)527

12559. Muhammad bin Khalaf menceritakan kepada kami, dia
berkata: Said bin Mtrhammad Al Jurmi menceritakan kepada

kami dari Abu Tumailah, dari Salam 
-mantan 

budak Hafsh
bin Abu Qasim-, dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, dia
berkata: Ketika kami sedang duduk di hadapan minuman,528

saat kami meminum khamer, ketika masih dihalalkan, aku

datang menemui Rasulullatr SAW dan masuk Islam di
hadapannya. Ketika itu ayat yang mengharamkan khamer
telatr tunru yakni,'l{\ilj }(j1itr gG S GtV( i-$i W-
#i S*l;$^i.2"Hai orang-orang yang beriman,

sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berhtrban
untuk) berlwla, mengundi nasib dengan panah, adalah

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalanAl Kubra (8D85-286),Al Hakim dalam At
Mustadrak (4ll4l) tanpa komentar, dan Ad-Dzahabi berkata, *Shahih dengan
syarat Muslim." Dituturkan pula oleh Al Haitsami dalam Majma,Az-Zmya'id
(7118), serta Ath-Thabrani dalam Al Kabir (12156).
Ada tambahan dalam riwayat lbnu Katsir yang beliau nukil dari Ibnu Jarir,
yakni ungkapan "Ketika itu kami berempat di atas pasir halus, dengan
membawa kendi."
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termasuk perbuatan syetan." Sampai firman Ailah swr,
"Maka berhentilah kamu (dari mengerjatran perrerjaan itu).,,
Kemudian aku datang menjumloai para sahabatku dan
membacakan ayat itu kepadanya sampai firman_Ny4 if ji,6fi "Maka berhentirah kamu (dari mengerjakan pekcrjaan
itu)-"Btxaidah berkata, 'sebagian kaum meminum dengan
tanganny4 dia telah meminum sebagianny4 dan tersisa
sebagiannya dalam wadah, kemudian mereka
menuangkannya kembali ke dalam kendi, mereka berkata,
'Ya Rabb! Kami telatr berhenti, ya Rabb! Kami telah
berhenti'."52e

Keempat: Ada yang berpendapat bahwa sebab turunnya ayat
ini adalah judi, bukan karena mabuk minum khamer. oleh karena itu,
Allah SWT melarang perjudian.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adarah:

12560. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Jami, bin
Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata: yazid bin
Zwai menceritakan kepada kami 

-Bisyr berkata: sungg,h,
aku mendengamya dari yazid, dan dia menceritakannya
kepadaku,- dia berkata: said menceritakan kepada kami
dari Qatadatr, dia berkata, ..Ada seseoftmg pada masa
jahiliryah berjudi dengan menjadikan keruarga dan harta
sebagai tarurrannya. oreh karena ifu, terkadang seseorang
duduk dengan rasa sedih dan terampas ketika melihat
hartanya berpindatr tangan ke orang rain. Har itu akhirnya

5D As-suyuthi dalam Ad-Durr (3fisg),dan beriau hanya menyebutkan Ibnu Jarirselpai sumbernya. Demikian puia diriwayatkan- oreh iunu ratsir aalamtafsirnya (St34S).
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menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara mereka

Allah SWT pun melarang hal itq karena Allah SWT pasti

lebih mengetahui yang maslatrat bagi mahluk-Nya"s3o

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah, Allah SWT

telatr menamakan berbagai perkara dalam ayat tersebut dengan rijsan

(sesuatu yang kotor), dan memerintahkan hamba-Nya untuk

meninggalkannya.

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang sebab turunnya

ayat tersebut, bisa saja kita mengatakan batrwa ayat ini turun karena

doa Umar tentang khamer. Bisa pula karena peristiwa yang menimpa

Sa'ad dengan orang Anshar ketika mereka berdua sedang mabuk.

Atau karena musibatr yang terjadi terhadap salah seorang di antara

mereka ketika hartanya hilang lantaran judi, dan pertikaian yang

disebabkan olehnya. Kami sama sekali tidak memiliki dalil, sehingga

bisa mengatakan bahwa salatr satu pendapat diantaranya adalatr

pendapat paling kuat. Hanya saja, harus dicatat, apa pun sebabnya,

perintatr dalam ayat tersebut wajib atas seluruh mukalhe walaupun

mereka tidak mengetatrui sebab turunnya ayat ini.

Jelasnya, khamer, judi, menyembelih untuk berhal4 dan

mengadu nasib dengan anak panah, merupakan perbuatan keji dan

termasuk amalan syetan, sehingga wajib hukumnya bagi semua

mukallaf yang mendapatkan ayat ini untuk meninggalkan semua

perkara tersebut, sebagaimana Allatr SWT tegaskan, '13;:;;S

530 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (21418), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil QD98), Al Aztrim Al Abadi dalam Aun Al Ma'bud (10179), dan Ad-Durr
Al Mantsur (3 I 169- 17 0).
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S# "Moka jauhilah perbuaton'perbuotan itu agar kamu mendapat

kcberuntungan."

oto

if uS r&i6'#i ol\i:rnt J;:)i't g;rfr W
!#t'&,6,;'

"Dan taatldh knru lnpada Alloh dan taatlah l@nru lnpodo

Rasul-CNya)dmbqhaa.hatilah.liknllffiwbupaling,
mat<f, lrrltatruilahbahwasenrngguhnyal<cwaiibanRasul
krrmi, hfivyalah menyampailcm (amartat Nlah) ilangort

terang.'

(Qs. Al }daa'idah lilz 92).

Abu Ja'far berkata: Allatt SWT menjelaskan,

"sesungguhnya khamer, judi, menyembelih untuk berhala, dan

mengadu nasib dengan anak panatr, merupakan perbuatan keji dan

amalan syetan, maka jauhilatr. Taatlatr kepada-Ku dan Rasul-Ku,

dengan meninggalkan semua perkara tersebut, juga dengan mengikuti

segala perintatr-Ku, baik perintatr dalam ayat ini maupun ayat lainnya.

Selanjutnya, tinggalkanlah perintatr syetan yang selalu mendorong

kalian untuk bermaksiat kepada-Ku, karena syetan itu selalu berusaha

menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan

khamer dan judi."

\;:J:t " Don berhati-hatilah, " maksudnya adalatr bertakwalatr

kepada Allah dan rasakanlatr batrwa Allah SWT selalu melihat ketika
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kalian melakukan berbagai larangan tersebut, juga yang lainnya. Dia
juga melihat kalian ketika kalian tidak melaksanakan perintah-Nya,

yang menyebabkan diri kalian hancur.

't lzz

,-1; ott "Jika lmlian berpaling, " maksudnya adalatr jika
kalian tidak mengamalkan perintatr, bahkan justru melakukan
perbuatan yang dilarang Allatr kepada kalian, meninggalkan keimanan

kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tidak mengikuti ajaran yang

dibawa oleh Nabi kalian.

!# efi 6.;; & JI1jj6(, " Maka ketahuitah bahwa
sesungguhnya kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaiknn

(amanat Allah) dengan terang," Jadi, ketatruilah bahwa kewajiban
Rasul kami hanyalah menjelaskan jalan yang hak, jalan yang harus

kalian tempuh. Adapun balasan atas kemaksiatan kalian adalah siksa

dan murka Allah SWT.

Ini merupakan ancaman dari Altah SWT untuk orang yang

berpaling dari perintah dan larangan-Nya. Allah SWT menegaskan,

"Jika kalian berpaling dari perintatr dan larangan-Ku, maka tunggulah
siksa, dan berhati-hatilatr terhadap murka-Ku. "

ooo

r',yYjJ) A-& $t+Ai ij;, rfit; O_$i iF i

'Tidak ada ilosabagi orang.orang yangbqinm dmt
mengqial@rJ analdrr ydng shalih lrarena nwmal<mt
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makonorr yootg telah mseka malirlrJ ilahula, apabilf, mmeka
bqtakwo sqto fuhnanr dan mmgcrialcan amalan amalan
yorrg shdlfi, l,cffidiol nsela tEta| bqtakwa ilan bqiman,

kcffiidriolrnrr:el,a (tctap iuga) bqtakwo donbefuwt
l,,ebaiilrrln. Dan Nlah nenyul<ai ofimg.or(mg yutgbefunt

lal&rflikaru"
(Qs. Al l\,laa'idah [5]: 93).

Abu Jr'fer ber*rtr: Ketika Altah SWT berfirman, FrGt
:;# #i,P i #. t F$g; :r3ilt X6 " sesungsuhrqta (meminum)

khamer, berjudi, (berhtrban wrtuk) berlala, mengmdi nasib dengan

Wnah, adalah termasuk perbuatan syetan " satu kaum berkata, "Lalu
bagaimaoa dengan saudara-saudara lcami yang mati dan t€latr

meminumnya? IGmi pun telah ." Allah SWT lalu

menegaskarl €;;D$i'ffi tfr;t:3-$l',fi;4 "Tidak ada dosa bagi

orangqrrarrg yarrg beriman dan mengerjalcan amalan yang shalih"
lvlaksudnya, *Tiada dosa bagi orang{rang yang beriman dan

mengerjakan amalan shalih di antara kelian atas khamer yang mereka

minum sebelum ada kaetapan huhm dari Allah SWT yang

mengharantkannya"

ti4'31i#ljst:31t731(6l"Apabilamerekabertalovaserta
beriman dan mengerjakan amalan-omalan yang shalih" maksudnya

adalah jika orang-orang yang masih hidup di antara mereka bertakwa

kepada Allat\ taktrt kepada-Nyra, dan selalu merasia diawasi, sehingga

meninggalkan segala perkara yang diharamkan Nya Mereka ptrn

membenarkan Allah dan Rasul-Nya dalam segen4p perintah dan

larangan. Mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta beramal
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shalih, yaloi melakukan segala amal perbuatan yang Allah ridhai dan

menunaikan segala kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka.

tfiti't;:i,f "Kemudian mereka tetap bertalarta dan beriman, "

maksudnya adalah mereka tetap takut kepada Allah dan merasa

diawasi, sehingga mereka meninggalkan apa-apa yang diharamkan-

Nya setelah kewajiban tersebut, dan mereka tetap istiqamah dalam

ketakwaan dan keimanan kepada Allatt.

ijr*,it lf? "Kemudian mereka (tetap juga) bertahta dan

berbuat lcebajikan," maksudnya adalah mereka tetap takut kepada

Allah, dan rasa takut itu mendorong mereka unttrk berbuat baik.

Maksud dari ihsan ftebajikan) adalatr amal perbuatan yang tidak

diwajibkan kepada mereka" tetapi merupakan amalan sunatr dalam

rangka mendekatkan diri kepada Rabb dan mencari keridhaan-Nya,

sekaligus lari dari siksa-Nya.

'A,/tt(j-'nf: "Dan Atlah menyicai orangerang yang berbuat

kcbajikan," maksudnya adalah, Allatr SWT mencintai orang-orang

yang mendekatkan diri dengan amalan sunatr yang diridhai-Nya.

Ketakwaan pertama adatah takwa dalam arti menerima

perintah Allah dan membenarkannya, serta mengamalkannya.

Ketakwaan kedua adalah takwa dalam arti istiqamah dengan

tetap mengimaninya.

Ketakwaan ketiga adalatr talara dalarn arti ilsan, yakni

mendekatkan diri dengan berbagai amalan sunah.

Jika ada pertanyaan, "Apa dalil yang menunjukkan bahwa

ketalovaan ketiga adalatr takwa dengan amalan sunah, bukan

kefardhuan?"
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Jawabannya adalah, "Sungguh, Allah SWT telatr berfirman
batrwa tidak ada dosa bagi orang yang meminum khamer seberum

datangnya ayat yang mengharamkan, jika mereka bertakwa dengan
tidak mengonsumsinya setelah turun ayat yang mengharamkannya,

serta beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, mereka prur

beramal shalih dengan menunaikan kefardhuan. Jadi, tidak ada alasan

untuk mengulangnya kembali pada kali ketiga dalam ayatyang sama.',

Penakwilan yang kami ungkapkan sama seperti dengan yang

dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in:

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12561. Hannad bin As-sari dan Abu Kuraib menceritakan kepada

karni, mereka berdua berkata: Waki menceritakan kepada

kami 
-Ibnu Waki menceritakan kepada karri, dia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami- dari Israil, dari Simak,

dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ketika turun ayat
yang mengharamkan khamer, mereka bertanya, ..Wahai

Rasulullah, bagaimana dengan satrabat-satrabat kami yang

telah mati, padatnl mereka datrulu biasa minum khamer?',

Lalu turunlatr firman Allah SWT, 1J;rVt;<:-5t:FA
LE *tpi "Tidak ada dosa bagi orang-orang yang

berimon dan mengerjakan amalan yang shalih. "sst

12562. Ibnu waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullatr
menceritakan kepada kami dari Israil dengan sanadnya, dia
meriwayatkan yang sama r,

53r Ahmad dalam musnadnya (l/304) dan At-Tirmi&i dalam Tgsir Al eur'an
(30s2).
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12563. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, dia
berkata: Abdul Kabir bin AMul Majid menceritakan

kepadakq dia berkata: Ibad bin Rasyid mengabarkan kepada

kami dari Qatadatr, dari Anas bin Malilq dia berkata: Ketika
kami membagikan gelas kepada Abu Thalhatr, Abu Ubaidatl

bin Al Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Suhail bin Baidh4 dan Abu
Dujanatr, sehingga kepala mereka miring-miring karena

campuran Dresr fturma yang belum matang) dengan tamr

fturma yang telatr matang), kami mendengar seseorang

berseru, "lngatlah, sesungguhnya khamer telatr diharamkan!"

Pada saat itu pula kami menumpahkan minuman sebelum ada

yang masuk atau keluar di antara kami. Kami juga

memecahkan wadah-wadah yang berisi llramer. Lalu
sebagian di antara kami ada yang berwudhq bahkan ada pula

yang mandi, lalu kami memakai minyak wangi milik Ummu
Sulaim, kemudian keluar menuju masjid. Di sana kami

melihat Rasulullah SAW sedang membacakan firman Allah
swr,,k i #t,pI*t, *qiv ;16 A Gtv( i_$i qu-

'rtiii#:;;*S t)14)i "Hai orang-orang yang beriman,

sesungguhnya (meminum) khomer, berjudi, (berlatban
untuk) berlula, mengundi nasib dengan panah, adalah
termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuotan itu agar kamu mendapat leberwttungan" Sampai

firman-Nya, lt# ftlgt "Maka berhentilah lcamu (dari
mengerj alun pelurj aan itu). "

Seseorang lalu berkata" "Wahai RasulullalU bagaimana

kedudukan orang yang mati di antara kami, padahal

sebelumnya dia biasa minum?" t alu turunlah firman Allatl

lml-
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swr, Yr+ q'& €;LyAiij;' Vr <:-51 iF fr " ridok
ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjalcan

amalan yang slalih karena memakon makanan yang telah

merelca makan dahulu."

Seseorang lalu bertanya kepada QatadalU 
*Apakah engkau

mendengarnya dari Anas bin Malik?" Ia menjawab, "Betul!

Seseorang bertanya kepada Anas bin Malik, 'Apakatr engkau

mendengarnya langsung dari Rasulullah?' Ia menjawab,

'Betul, orang yang tidak pernah berdusta telah menceritakan

kepadalar. Demi AllalL karni tidak pernah berdusta, dan tidak

mengenal apa itu d,rsta'."532

1259. Hannad menceritakan kepada karni, dia berkata: Ibnu Abu

Zaidah menceritakan kepada kami, dia berkata: Israil

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Barra, dia

berkata: Ketika lchamer diharamkan, mereka berkata,

"Bagaimana nasib kawan-kawan kami yang telah meninggal,

padahal sebelumnya mereka biasa minum khamer?" Lalu

turunlah firrnan Allah SWT, €);J;AiiJ;t r$t; O-$i'& fr
WqLq "Tidok ada dosa bagi orang-orang yang

beriman dan mengerjakan amalan yang slulih larena

memalcan makananyang telah mereka makan dahulu."s33

12565. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni,

dia berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abi
Ishaq, dia berkata: Al Barra berkata: Beberapa orang satrabat

Ibnu Katsir dalam tafsimya (5/339). Lihat pula Shilih Al Buthui dalan Al
Asyibah(5600).
At-Tinnidzi dalarnn At-T$srr (3050), dia berkata, 'Hadits lusan shahih;'
Diungkapkan pula oleh lbnu Abu Hatim dalam ta&imya (4tl2[l).

,32

53t
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Nabi SAW wafat, dan mereka biasa meminum khamer.

Ketika turun ayat yang mengharamkan khamer, para sahabat

pun bertanya kepada Nabi, "Lalu bagaimana nasib para

sahabat kami yang telatr mati, padahal mereka biasa

meminum khamer?" Lalu turunlatr firman Allah SWT, JJ
gdggit'&'t Vt; <:5i'J;"Tidak ada dosa bagi orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang

shatih.

12566. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu
T.aidah menceritakan kepada karni, dia berkata: Daud

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dia

berkata: Firman Allah SWT, t;t9i\J^;rVt; O-$t iF fr
Y;.$QLE "Tidak ada dosa bagi orang-orang yang

beriman dan mengerjakan amalan yang shalih lcarena

memalcan makanan yang telah mereka malcan dahulu, " turun

berkenaan dengan orang-orang yang terbruruh pada perang

Badar dan Uhud dari kalangan sahabat Nabi.s3s

12567. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid
bin Mukhallad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali
bin Mushir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdillah, dia berkata: Ketika

turun firman Allah SWT, clA$ii$rfif <:-$i:Ffr
Yr+q.Lq "Tidok ada dosa bagr orang-orang yang

beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena

memakan makanan yang telah mereka malwn dahulu,"

At-Tirmidzi dari dua jalur da/ram At-T$sdr (3050), dia berkata "Hadits tersebut
hosan shahih."
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 314-315).

534

5?5
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Rasulullatr SAW bersabda, "Dilatakan kcpadaht, 'Englau

termasuk orang di antara mereka'."536

12568. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Jami bin Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

A[ah swr, YraS A.Lq €$yAiW, 6t 3-51 Xi fr
"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan

mengerjalcan amalan yang shalih larena memakan makanan

yang telah mereka malan dahulu," sampai firman-Nyq 56

ig{(r4 "Dan Atlah menyulai orang-orang yang berbuat

kebajikon, " dia berkata: Ketika Allatt SWT menurunkan ayat

yang mengharamkan khamer dalam suratr Al Maa'idatt

setelah stratr Al Ahzaab, beberapa orang satrabat Rasulullah

SAW berkata, "Si fulan tewas pada perang Badar, dan si

fulan tewas pada perang Uhud, padahat mereka biasa

meminum khamer! Akan tetapi kami bersaksi, sungguh,

mereka termasuk penghuni surga!" Lalu tunrnlatr firman

Allah swr, riyY$! qLE €;:r$it'rjt rj:r; O-$i :F frI

4-r$-i#3,1fi 'f W,.l\;!!t|{,rLtit#itir'r:ii$Stc
'4;ii "Tidok ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amalan yang shalih kmena memalan makanan

yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertalova

5'6 Muslim dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentangfadhail shahabat (109), At-
Tirmidzi dalam tafsirnya (3053), dia berkata" *Hadits shahih." Demikian pula
Al Hakim dalarn Al Mustadrak (41143-144) dari jalur lain, yakni dari Al
A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud. Ia pun berkat4
"Keduanya tidak meriwayatkan, hanya saja mereka sepakat terhadap hadits

Syu'batr dari Abu Ishaq, dari Al Barra secara ringkas untuk maloa tersebut."
Ad-Dzatrabi berkat4 " S hahi h ;'
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serta beriman, don mengerjakan amalan-amalan yang

slralih, kcmudian mereka tetap bertakwa dan beriman,

lccmudian mereka (tetap juga) bertalcwa dan berbuat

lcebajikan. dan Allah merryulrai orang-orang yang berbuat

kebajikan " Maksudnya adalah, mereka meminumnya dalam

keadaan takwa kepada Allatr dan iluan, dan ketika itu
khamer masih dihalalkan. Namun kemudian diharamkan -
setelatr mereka meninggal-, maka tidak ada dosa bagi

mercka.53?

12569. Al Mutsanna menceritakan kepadaku" dia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Atlatr SWT,

Y# q.'& €;i..y1i t'r,;, Vr O$ :F fr " Tidok ado

dosa bogi orutg-orcrng yang beriman dan mengerjalun

analan Wrg slwlih korena memakan nakanur ymg telah

nereka nako, dahulu, " mereka bertanya, "Wahai
Rasulullatl, apa yang harus kami katakan berkaitan dengan

kawan-kawan kami? Mereka dahulu biasa minum khamer

dan makan dari hasil judi!" t alu turunlah firman Atlatr SWT,

Y;+ q'& €;t+3i11;, r!;r; O-$t ig fr " ridak ada

dosa bagi or(mg-orang yang berbnan dan mengerjakan

atnalan yang shalih lcarena memakan makanan yang telah

merela malan dahulu." Maksudnya adalah sebelum ayat

yang mengharamkan khamer turun, dengan syarat berbuat

ihsan dan tat<wa

5'7 As-Suyudri&hm Ad-Dr.n (3ll37r,dia mcnyebutkan dua sumber, yalari lbnu
,ldrdan AMul l{amid.
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Padakesempatan lain berkata: €iyAilJ>iVt: <:5i :F fr
WQLG "Ttdok ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amalan yang shalih karena memalan makanan yang
telah mereka makan dahulu," maksudnya adalatr makanan haram

sebelum ditetapkan sebagai perkara yang haram. tj:t:,'ilj3lCGy

"Apabila merelca bertalcn,a serta beriman," maksudnya

adalah bertakwa dan berlaku iluan setelah turun ayat yang

mengharamkannya. Makna tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

&" Y di' *i6 .l,j i''r$"j i'i| ;:, " orang-orang yang telah sampai

lrepadanya larangan dari Tuhanrrya, lalu terus berhenti (dari

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu."
(Qs. Al Baqaratr l2l 275).s3E

12570. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah swr, W qLA *-gi\J7;) Vt; O-ii :F ;4
"Tidak ada dosa bast orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan

yang telah mereko malcan dahulu. " Maksudnya adalatr para

satrabat Nabi SAW yang telah wafat, mereka datrulu biasa

mengonsumsi khamer sebelum diharamkan. Tentuny4 tidak
ada dosa bagi mereka ketika itu. Kemudian ketika ayat itu
turun, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Bagaimana

bisa khamer itu diharamkan kepada kami, padatral kawan-

kawan kami yang telatr mati biasa meminumnya?" Lalu

53t As-suyuthi dalam Ad-Durr (lllll37), dia menyebrrtkan beberapa sumber, yakni
Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Mardawih.
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turunlah firman Allah SWT, l#r1j3(,3-5ti'efr
r:,rgiijS, tjtt:J; \#t ( f,y\)2L qLq sLyri,, ridak
ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan

amalon yang shalih karena memaknn makanan yang telah

mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta

beriman, dan mengerjalcan amalan-amalan yang shalih."
Maksudnya, tidak ada dosa bagi mereka atas apa yang

mereka minum, sebelum Allah mengharamkannya, jika
mereka berlaku ihsan dan takwa. Allah juga menyukai orang-

orang yang berbuat kebajikan.s3e

12571. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, VC Ajl:F A
WqLq 4r9ii1;, "Tidak ada dosa bagi orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih

karena memokan makanan yang telah merelca makon

dahulu," bahwa ayat ini ditujukan kepada orang yang

meminum khamer dari para satrabat Muhammad SAW yang

wafat pada perang Badar dan Uhud.5a0

12572. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, dia

berkata: Aku mendengar Abu Muadz Al Fadhl bin Ktralid

berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari

Adh-Dhahhak, tentang firman Allah SWT, ti:t; O-$i:F A
Lfi *+EiiJ,;, "Tidak ada dosa bagi orang-orang yang

Atsar ini sampai akhir ayat diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (l/295,
304) dan At-Tirmidzi dalam tafsirnya (l/3M), dia berkat4 "Hadits shahih."
Selebihnya coba lihat dalam Tafsir lbnu Abu Hatim (4ll202).
Mujahid dalam tafsirnya (3 l -3 I 5).
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beriman dan mengerjakan amalan yang shalih, " bahwa ayat

ini menjelaskan tentang khamer ketika pertama kali

diharamkan, mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Saudara-

saudara kami telah mati, padatral mereka biasa meminum

khamer?" Lalu turunlatr firman Allah SWT tersebut.sal

Itoc

@ai$(i
"Hai orcmg.ordrJg yarJgbqimart, serurrggulmya y'.J;lah dl<f,fl

rnmguii l&nw dengan sesttafi.t dmi bhwnfig hmnn yarrg
milah didapat oleh tangan dan turtakffru ilpdyd Nlah

mnryetalrui orurry yolng talcutl<cpada.Nya, biarpun ia fidak
dapat melihat Nya. Barmrgsiapa yang nelanggar batas

sestdah itw malcf,bogrrry, ad.zab yang pedih,"
(Qs. Al }vIaa'idah [5]: 94).

Penatwilan lirman Allah: i rAfi #Atlf.i-$t$t-'fu;'&l la1 +3t (Hai orans4rtans yans beriman,

sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari
binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu)

tor Kami tidak mendapatkan sumber dari Adh-Dhahhak, dan maknanya telah
diungkapkan sebelumnya dari lbnu Abbas.

'&; -fia )31 ;,r re,fi #A GJ( tii qft
IiL,!ft'';. d';\ iL,'#U iit+ i )fi 1;4.W;
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Abu Ja'far berkata: Allah swr menjelaskan, "wahai orang-
orang yang membenarkan Allatr dan Rasulnya Allah swr akan
menguji kalian dengan sebagian binatang buruan."

Allah swr menegaskan bahwa Dia menguji mereka dengan
sebagian binatang buruan, karena mereka tidak diuji dengan binatang
laut, melainkan diuji hanya dengan binatang darat. Jadi, ujian tersebut
hanya terjadi dengan sebagian binatang ternak, bukan seluruhnya.

'&ieg "yang mudah didapat oleh tanganmu,,, misalnya
telur dan anak ayam. Adapun yang didapatkan oleh anak panah dan
tombak, misalnya keledai, sapi, dan krjang. Allah swr menguji
kalian ketika kalian melakukan ihram untuk umratr dan haji.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12573. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu
zatdah menceritakan kepada kami, dia berkata: warqa
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang firman Allah SWT, )3l1n t6,,i, #U'&r;'&;: Ag "At*, menguji kamu dengan sesuatu dari
binatang buruan yang mudah didapat oreh tangan dan
tombabnu, " dia berkata, ,,Binatang yang didapatkan dengan
tangan adalatr binatang-binatang kecil, seperti anak ayam dan
telur. Adapun yang didapatkan dengan tombak adalah
btrnran-buruan besar.,,542

12574. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi
Taidah menceritakan kepada kami dari Daud, dari Ibnu
Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat yang sama.

Mujahid dalam tafsirnya (3 l5) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirny a @Do3).

I
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12575. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Is4 dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah SWT, '&-;: eS
'fu; "Yang mudah didapat oleh tangan dan tombalonu,"

dia berkatq "Anak panah juga termasuk tombak kalian, yang

didapatkan dengannya adalah buruan besar. Adapun yang

didapatkan dengan tangan kalian, adalah buruan kecil, seperti

anak ayam dan telur."s43

12576. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Suftan, dari Humaid Al A'raj, dari Mujahid, tentang firman

A[ah swr, '&r;'&-;lfne g^f i r$,ni'tS;Lj
"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu

dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan

tombalonu," dia berkata, "Maksudnya adalah binatang

buruan yang tidak bisa kabur."ss

12577. Ibnu Basyar menceritakan kepada karni, dia berkata: Yahya

bin Said dan Abduratrman menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Su&an menceritakan kepada kami

dari Humaid Al A'raj, dari Mujatrid, dengan riwayat yang

sama.

12578. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullatl

menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin

Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibid.
Su$an Ats-Tsauri dalam tafsirnya (104) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(4n203).
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Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, 'fu;'&;
'"Yang mudah didapat oleh tangan dan tombalonu," dia

berkata "Maksudnya adalah btrruan yang kecil dan lemah.

Allah SWT rnenguji hamba-Nya dengannya ketika ihram.

Secara mudatr semuanya bisa didapatkan dengan tangan

mereka jika mereka mau, lalu Allatt SWT melarang mereka

trntuk mendekatinya. "s4s

12579. Al Harits menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul

Aziz menceritakan kepada kami, dia berkata: Suffan Ats-

Tsauri menceritakao kepada kami dari Humaid Al A'raj dan

Laits, dari Mujahid, tenta4g firman Allah SWT, t-$1et-
'&6;'&;J $e 4Asfittffi FJaWt; "Hai orans-

orang yang ,berilnan, sesungguhnya Allah akan menguii

lramu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah

didapat oleh tangan fon tombahru, " dia berkat4

"Maksudnya adalah anak ayam dan telur, serta segala btrruan

yang tidak bisa kabur."546

Penatwilan firman Allah:',r:; {i;\ ;f'#Ufr;A- i'ii fr,
"?i!$:;ffui (supava Attah nens4aiyi *:"s vans takut

*epada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya Barangsiapa yang

melanggar batos sesudah ilu, maka baginya adzab yang pedih)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, *Allah SWT

mengUji kalian watrai orang-orang beriman, dengan sebagian binatang

buruan ketika melakukan ihram, agar Dia tatru siapa yang taat kepada

Allah dan beriman kepada-Nyq juga siapakatr yang berhenti pada

lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya{alB03).
Diungkapkan pula oleh SuSan fus-Tsauri dalam tafsirnya (hal. l0a).
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batas aturan-Nyo, dalam bentuk perintah serta larangan, dan siapakah
yang takut kepada Allah, sehingga dia menjaga diri dari segala

larangan-Nya dan menjauhinya karena takut akan siksa-Nya, biarpun
ia tidak melihat-Nya di dunia."

Sebelumnya kami telatr menjelaskan makna lafazh (;ir , yarrg

merupakan masMar dari lafazh *: * 'q- aC seperti ungkapan

]lli rii ,* a" "Perkara ini telah hitang dariht." Setiap perkara
yang tidak dilihat oleh mata dinamakan gaib.sa7

Jadi, makna ayat tersebut adalah, agar para wali-wali Allatr
mengetahui siapa yang takut kepada-Nyq dan ia menjaga diri dari
segala hal yang diharamkan, baik binatang buruan maupun yang lain,
walaupun dia tidak melihat-Nya.

Iafa^, U; A. c:$A ii "Barangsiapa yang melanggar batas

sesudah itu," maksudnya adalah, "Barangsiapa melanggar attuan
Allah swr setelah Allah mengujinya dengan binatang buruan, dan
menghalalkan apa yang Allatr haramkan dengan mengambil dan
membwruhnya, maka baginya siksaan Allah yang pedih dan
menyakitkan."

o{tc

'^:;r & dii ;r7i;'ifrt'#rtw tfrr.,'u-$i (1r-

{.Vs -& 
)LG', 4!K4 4ii'ii6'Jri";6t

36rerfr-titb qs 3'; j,irSg)\3L u,3$ 15'ji
t
i

'n' Lihat tafsir suratr Al Baqarah ayx44dan surah Aali ,Imraan.

\
I

I
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;"hriil;"'^r{ii#
@

1,6ii"1fiGXiU,lrfr

t6t
uHai or(mg. or (mg y ang bqiman, j onrgartlah l<f,nw

memburnth binatang bunnn, l<Etil<fl kamu sedmtg ilwarn.
Bmmtgsiapa di mfima l<fltruu membuntttvrya dengan

sengoja, mal<a dendmya ialah tnengg(mti dengmbinatang
teraak seimbang denganburamr yorrlg dihmufua, menuru.t
putusan dua ormrg yarlg ddil di antma l<fintl sebagai hadioh
yc.lng dibawo sampail<c. Ka'bah atau (dendmya) membayar
laffarat dengan memberi mal<mt or(mg.or(mg rniskin atmt
bupuasa seimbmrg dengmt mal<mnn yang dil<eluarlcmt ia+

supaya dia merasal,an akibat buntk dmi pubuatannya.
AJlah telah manaafl<mt apa yartg tclahlalu. Dan

b m angsiap a y arrg kemb ali mangerj al<mtny a, niscay a Allah
a\@r. merryil<sany a. Allah Malw l(uasa lagi mempuny ai

(lcel<uasam untuk) nenryil<sa."
(Qs. Al ldaa'idah [5]: 95)

Penakwilan ft1n1T'. Allah:'fliti'";lSdr5{ 6r:'t$ *-
4ii$( Ji':(fi(# {odi;;t (Hai orans4,rans yans
beriman, janganlah hamu membunuh binatang buruan, hetika

kamu sedang ihrarn Barangsiapa di antara kamu membunuhnya

denjon sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang
lernak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menegaskan, "Wahai orang-

orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya! Janganlah kalian

L
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membunuh binatang buruan yang telah Aku jelaskan, yakni buruan

darat, bukan laut, sementara kalian sedang melakukan ihram, baik
ihram haji maupun ihram umrah."

Lafazh irllr merupakan bentuk jamak dari lafazh irf, y*e
berlaku untuk mudzak*ar dan muannatas dalam benttrk yang sama,

misalnya it? h3 tit "Ini adalah lelaH yang melala*an ihram," dan

1; il7 97tL "Ini adatah wanita yang melahtkan ihram. " Adapun

lafazh ii"i digunakan untuk muannatas dalam bentuk Lil

Secara bahasa, latazh?b$ mengandung arti masuk, misalnya
',,yt i;tmaknanya, "sekelomiot t"orn masuk ke dalam bulan ihram,

atau masuk tanah haram."

Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Janganlah kalian
membuntrh binatang bunran dalam keadaan ihram, baik iluam haji
maupun umrah."

Penakruilan firman Allah: (;f & !;i; i:, @arangsiapa di
antara kamu mcmbunuhnya dcngan sengaja)

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada hamba-Nya
hukum orang ihram yang membunuh binatang bunran, yang telatr

Allah SWT larang untuk membunuhnya secara sengaja.

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang kriteria 'disengaja'
yang menyebabkan lcaffarat.

Pertama: Sebagian ulama berpendapat batrwa yang dimaksud

dengan 'sengaja' adalatr ketika seseorang yang melakukan ihram
membunuh binatang bunran, akan tetapi dia lupa batrwa dia sedang

ihram. Adapun jika orang itu ingat batrwa dia sedang ihram, maka
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tidak ada hukum yang ditetapkan baginya" karenanya dikembalikan
kepada Allah SWT.

Mereka berkata, "Mereka pantas mendapatkan hukuman
daripada sekadar kaffarat."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12580. Su&an bin Waki menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, &{it {,
$ii iitl'J+":b; 6# "Barangsiapa di antara tramu

membunuhrrya dengan sengaja, maka dendanya ialah
mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan
yang dibunuhnya, " dia berkata, "Maknanya adalah,

'Barangsiapa di antara kalian membunuhnya karena lupa
bahwa dia sedang ihram, sengaja membunuhnya, maka itulah
yang dihukumi dengan (ketentuan tersebut). Adapun
barangsiapa membunuhnya dalam keadaan ingat bahwa dia
sedang ihram, sengaja membunuhnya, maka tidak dihukumi
dengan (ketentuan tersebut)'. "548

12581. Ibnu waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,
mereka berdua berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Laits, dari Mujatrid, tentang seseorang yang membunuh

buruan secara sengaja, dan dia tatru bahwa dia sedang ihram,
sengaja membunuhny4 maka tidak dihukumi dengan

(ketentuan tersebut), dan tidak satr hajinya. Juga tentang

firman Allah SWT t:# t-!;ii;/2 "Barangsiapa di antara
lrarnu membunuhnya dengan sengaja," dia berkata, ..Itulah

Lihat T{sir Mujahid (315) dan Tafsir Al Qurthubi (6/308).



76tuAh:I\atuti

yang sengaja, dan ditetapkan hukumannya dengan kaffarat,
yakni ketika dia membunuhnya, sementara dia lupa batrwa
dia sedang ihram, akan tetapi sengaja membunuhnya. Atau
dia membunuhnya akan tetapi tujtran awalnya bukan itu,
maka dialah yang dihukumi (kaffarat) satu kali." 5ae

1'2582. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Najih
menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang firman
Allah swr, (# t- !;ii r;rr?pt 3:A'w,, Jangantah
lramu membunuh binatang buruan, ketttra kamu sedang
ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan
sengaja, " dia berkata, "Maksudnya adalah dengan sengaja,

dia ingat batrwa dia sedang ihram, serta tidak bermaksud
lainnya, maka ihramnya batal, dan tidak ada keringanan
baginya. Adapun yang membuntrhnya karena lupa, atau

bermaksud lainnya akan tetapi ada kesalahan, maka itulah
sengaja yang dihukumi dengan lraffarat.*5s0

12583. Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujatrid, tentang

firman Allah SWT, (# tr-{ii;, ,,Barangsiapa di
antara kamu membunuhnya dengan sengaja,,' dia berkata
"Maksudnya adalah sengaja membunutU akan tetapi dia lupa
bahwa dia sedang ihram.rr5sl

Lihat Tafsir Mujahid (315) dm Tafsir Al Qarthubi (6/303).
Tafsir Mujahid (l/315) dan Mushannaf Abttrrazzak (41390, 8 l Z4).
Mujahid dalam afsirnya (l/315), said bin Manshur dalam sunannya (4fi61g),
dan Abdurrazzak dalamAl Mushannaf (389-390, 8173).

549

550
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12584. Yatrya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepadaku, dia

berkata: Al Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami dari

Laits, dari Mujahid, dia berkata, "Al amdu (yang disengaja)

adalatr kesalatran yang diberi hukuman dengan kaffarat.-ss2

12585. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami,

dia berkata: Laits menceritakan kepada kami, dia berkata:

Mujahid berkata, tentang firman Allah SWT, &{ir;t(,r;l "Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan

sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang

ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya," dia

berkata, "Maksud lafazh'sengaja' dalam ayat ini adalah,

awalnya dia tidak bermaksud membunuh binatang buruan,

akan tetapi mengenainya. Itulah sengaja yang diganti dengan

kaffarat. Adapun yang membunuhnya bukan karena lupa,

yaitu pembunuhan yang disengaja, maka tidak ada

ketetapkan baginya, karena dia lebih pantas rmtuk diberikan

hukuman yang lebih besar."553

12586. Ibnu Waki dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan

kepada kami, mereka berdua berkata: Muhammad bin Ja'far

menceritakan kepada kami dari Syu'batr, dari Al Haitsam,

dari Al Halcam, dari Mujahid, bahwa sesungguhnya dia

berkata, tentang firman Allah SWT, (# tr-{ir {t
"Barangsiapa di antara kamu membunuhrrya dengan

i1i ;*n *i*id(tt3ts)'
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sengaja," dia berkata, "Maksudnya adalah dia membunuh

dengan sengaja, tetapi dia lupa sedang ihram." 554

12587. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dia berkata:

Syr'bah menceritakan kepada karni dari Al Haitsam, dari Al
Hakam, dari Mujahid, dengan riwayat yang siuna.

12588. Hannad menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Abu
T,aidah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

berkata, tentang firman Allah SWT, ,a$tr-dii;,
"Barangsiapa di antara lumu membunuhnya dengan

sengaja, " maksudnya adalah, jika ia tidak lupa sedang ihram,

serta memang dimaksudkan dari awal, maka ihramnya batal,

dan tidak ada keringanan baginya. Sedangkan jika
membunuhnya karena lupa bahwa ia sedang ihram, atau

hendak membunuh yang lain, tetapi justnr mengenainya,

maka itulah sengaja yang diberikan sanksi dengan kaffarat.i's

1,2589. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, dia berkata: Satrl bin
Yusuf menceritakan kepada kami dari Amr, dari Al Hasan,

tentang firman Allah SWT, $;!&dir6, "Barangsiapa

di antara lcatnu membunuhnya dengan sengaja, " maksudnya

addah sengaja membunuhny4 tetapi dia lupa sedang ihram.

Adapun yang melampaui batas setelatr itu adalah yang

membunuhnya secara sengaja" dan dia ingat sedarig ihrarn.556

Ibid.
AI Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun (2167).
As-Suyuthi dalan Ad-Durr (31187), dan dia hanya menyebutkan lbnu Jarir
sebagai sumbernya.
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12590. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, dia
berkata: Ismail bin Muslim menceritakan kepada kami, dia
berkat4 "Hasan memberikan fatwa bagi orang yang
membunuh binatang buruan ketika melakukan ihram,
padatral ia ingat bahwa dia sedang ihram, ia berkata, .Tidak

ada ketetapan hukum untuknya,.,,

Ismail berkata: Hammad berkata dari Ibrahim dengan
keputusan seperti itu.557

12591. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Affan
bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad
bin salamatr menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja,far
bin Abu watrsyiyyah memerintahkanku agar bertanya kepada
Amr bin Dinar tentang ayat, 

.4,fi6|yr,G!;r:+itt*:ls;,

lAi "Sarorrriapa di antara kamu membunuhnyo dengan
sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang

. ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.,, Aku
(Hammad bin salamatr) bertanya kepadanya tentang ayat
tersebut dan dia menjawab, "Atha pernah berkat4 .Dia

(orang yang membunuhnya) boleh memilih antara membayar
dengan hadyu,sst memberi makan, atau berpuasa., Aku
(Hammad) lalu mengabarkannya kepada Ja'far, aku bertanya,
'Lalu apa yang engkau dengar tentangnya?, Dia diam
sejenak, lalu tertawa tanpa mengabarkan apa-apa kepadaku,

557

55t
Ljhat maknanya dari At Hasan, dalam atsar sebelumnya.

adalg! binatang (unta, rembu, kambing uiri-uirl yang dibawa ke Ka,bah
untuk mendekatkan diri kepada_ emn swrldisembiih alt"n"t, iu,ur, o-
dagingrya dihadiahkan kepada fakir miskin da., *ngt. iu"i*, r,":l--ea



T{sdrAfl.:Ilrur}rnf.

kemudian berkata, 'Said bin Jubair pemah berkata"

"Ditetapkan baginya binatang ternak sebagai hadyu.

Makanan dan puasa dijadikan hanya sebagai kaffarat yang

tidak sampai kepada harga hadyu. Puasa tersebut dilakukan

selama tiga sampai sepuluh 1r*i.rr5e

12592. Ibnu Al Barqi menceritalon kepada kami, dia berkata: Ibnu

Abu Maryam menceritakan kepada kami, dia berkata: Nafi'

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepadakq dia berkata: Mujahid berkata

tentang firman Allah SWT (#t-{is{t "Barangsiapa

di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, " untuk yang

tidak lupa batrwa dia sedang melakukan ihram, tanpa

bermaksud kepada yang lainnya, maka ihramnya telatr batal,

dan tidak ada keringanan baginya. Adapun yang

membunuhnya karena lupa, atau kesalahan ketika bermaksud

untuk (membunuh) yang lainnya, maka itulah sengaja yang

diberi kesempatan untuk membayar kafarat.s@

12593. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Watrb

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zaid berkata:

orang yang secara sengaja membunuh buruan, dalam keadaan

lupa batrwa ia sedang ihram, atau tidak tahu batrwa

membunuturya itu haram, merekalah yang dihukumi dengan

ketenttran (dalam tyat), adapun yang membunuhnya dengan

sengaja setelah adanya larangan Allah SWT, ia pun

mengetatrui batrwa ia sedang ihram, maka yang demikian itu

tte Lilnt Al Muhqru Al Wajiz Qt237).50 Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al tlyrn Qt67). Lihat riwayat dari Mujatrid
sebelumnya
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dikembalikan kepada siksa Allah swr, itulah yang berhak
mendapatkan siksa dari Allah SWT.55!

12594. Ya'qub menceritakan kepadaku, dia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujatrid, tentang
firman Allah SWT, (# 

tr-{ii;/2,,Barangsiapa di antara
kamu membunuhnya dengan sengaja",, dia berkat4
"Maksudnya addah sengaja membunuhnya dan rupa batrwa
ia sedang ihrarn."Sez

Kedua: Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adarah
orang yang membunuh binatang buruan dalam keadaan ingat bahwa ia
sedang iham.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12595. Hannad menceritakan kepada l*mi, dia berkata: waki
menceritakan kepada kami -Ibnu waki menceritakan
kepada l*rni, dia berkata: Bapakku menceritakan kepada
kami- dari su&aru dari Ibnu Juraij, dia berkata, ..Dih'kumi
demikian bagi yang sengajq tersalah, atau lupa.',563

12596. Hannad menceritakan kepada karni, dia berkata: Ibnu Abu
hidah menceritakan kepada karni, dia berkata: Ibnu Juraij
menceritakan kepada kami -{emikian pula Amr bin Ali, dia
berkata:- Abu Ashim menceritakan kepada karni dari Ibnu
Juraij, dia berkata: Thawus berkate *Demi Alrah, Allatr

55t

562
Ibid
AMurrazzak dalam ta6irnya 

Jal390),-,Asy-syaf i daram Ar umm efiB3), As-Suyuthi d,Jan Ad-Durr At Marusur'(3fiizl, a- Ar eurthubi adJo t"rrirnv"(6/308).
Ibnu Abu Syaibah dalan At Muhamg (4l4g)), AMurrazzak
Mus hannaf Q I 390), dan As- Suyuthi aaWn i a- O urr (g t rcT.
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SwT hanya berfirman, Gil t-{l; ;t 'Barangsiapa di

antara lalian yang membunuhrrya se cara s engai a t. " 544

12597. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadakq dia berkata:

Husyaim menceritakan kepada karni, dia berkata: Sebagian

sahabat kami mengabarkan kepadalar dari Az-Zuhri, dia

berkata, "Al Qur'an turun bagi yang melakukannya secara

sengaj4 sementara As-sunnah mer{elaskan bagi yang terjadi

secara kesalatran, yakni orang yang sedang ihram membunuh

binatang buruan."565

12598. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl dia berkata: Affiullafi

bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abu Thalhalu dari lbnu Abbas, tentang firman Allah SWT,

'i?7U'6WWfi-51W " Hai orans-orans vans
beriman, janganlah lcamu membunuh binatang buruan,

kctilco kamu sedang ihra," dia berkata, *Jika dia

membunuhnya secara sengaja, atau lupa, maka sanksi yang

didapatkannya adalah (seperti diungkap dalam ald), dan jika

dia kembali membunuhnya secara sengaja maka hukuman

disegerakan kepadanya, kecuali Allah SWT

memaafkann5ra."56

12599. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Amr bin

Murrah, dari Said bin Jubair, dia berkata, "Kafarat itu hanya

Abdurrazzak dzlamt Al Muharuaf (4/392, 8 I 8 I ).
AMurrazzak da/ianAl Mwharuaf @1391) dan Al Mawardi ddamAn'Nukatwa
Al tJyunQl6T).
Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya (411205) dan AMurrazzak ddarn Mushannd
(41393,8184).

sil
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ditetapkan bagi yang melalarkannya secara sengaja, akan

tetapi lebih diberatkan kepada yang melakukannya karena

kesalatran, supaya mereka berhati-hati."567

12600. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Muawiyah dan Waki menceritakan kepada karri, mereka

berdua berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari

Amr bin Munatu dari Said bin Jubair, dengan riwayat yang

sama568

12601. Ibnu dl Barqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Abu Maryarn menceritakan kepada kami, dia berkata: Nafi'

bin Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada karni, dia berkara: Thawus pernatr

berkata "Demi Allah, Allah SWT hanya berfirman, {i;;t
6;:f &'Barangsiapa di antara kalionydng membunuhnya

secara sengaja'."5@

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah, *Allatr

SWT mengharamkan pembunuhan binatang darat bagi setiap orang

yang sedang ihrarn, dengan firman-Nya" '.r;Af,d*lfiti';2$QV, "ttai
orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang

buruan." Dia kemudian menjelaskan hukum bagi orang yang

melakukannya, tanpa memilah hukum antara yang membunuhnya

karena lupa dengan yang membunuhnya secara sengaja. Akan tetapi

Allah SWT memukul rata hukum tersebut kepada selunrtrnya, yalaf
kepada setiap orang yang melakukan ihram, lalu membunuhnya

dengan sengaja. Harus diperhatikan, sunggutr, kita tidak boleh

$' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya@11205).n lbids Abdurrazzak dalam taBirnya (4t3g2,8ltl).

-
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memahami Al Qur'an keluar dari makna zhahir, kecuali ada dalil lain

yang menyertarnya" baik dari Al Qur'an itu sendiri, dari hadits Nabi

SAW, maupun dari ijrna. Pada kenyataannya, syarat tersebut tidak

terpenuhi dalam kasus yang kita bicarakan.

Jadi, hukuman bagi orang yang membunuhnya s@ara sengaja,

baik ingat maupun tidak batrwa dia sedang ihram, adalah seperti yang

diungkapkan oleh Allatr SWT dalam ayat ini, yakni menggantinya

dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang

dibunuhny4 menunrt keputusan dua orang yang adil di antara kalian,

atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-

orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang

dikeluarkan itu.

Ini merupakan pendapat Atha dan Az-Zrrhi, narnun berbeda

dengan pendapat yang ditrngkapkan oleh Mujahid.

Adapun tentang orang yang membunuhnya karena kesalahan,

telatr kami jelaskan dalam kitab kami yang berjudul Lathif Al Qaul fi
Ahlram Asy-Syara'i, maka tidak perlu karni jelaskan dalam

kesempatan ini, karena tujuan kami adalatr menjelaskan makna ayat

sementara dalam ayat ini tidak ada penjelasan tentang hal rtu,

sehingga kami harus mengungkapkan masalahnya.

pena*nihn firman A[ah: $ii'ii( f,|,{fr' (Maha

dcndanya ialah nunggarti dcngan bhatang ternak seirtang
dengan buruan yang dibunuhnya)

Maksudnya adalah, denda yang wajib ditunailon yaitu sesuatu

yang seimbang, yakni binatang temak yang seimbang dengan buruan

yang dibunuhnya
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Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

Riwayat Ibnu Mas,ua, ;AinS6rJ+,:6, ,,Maka 
dendanya

ialah mengganti dengan binotang ternak seimbang dengan buruan
yang dibunuhnya."

ulama qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ayat
ter"ebut'570

Pertama: Kebanyakan ulama Madinah dan Bashratr
membacanyq 4i'usi6'J:it6t, yakni dengan meng-idtwfat-karr
lafazh ir yrst kepada lafa"hJijr Hu lafazh,H, ai- W, on_Wrr.

Kedua: Mayoritas ulama Kufah membacanyq +l t ,l+.ir:rl,
yakni dengan lafa^,i:;+it yang mengg,nakan tanwin, dan rafazh,

;[gJr yang di-rafo'-kan, lalu dipatrami dengan makna +A V ,pir* yi
"Malra wajib kepadanya membayar (denda) dengan binatang (ternak)

yang seimbang."

Abu Ja'far berkate:

lafazh;$Jt yang di-rafa,-kan, karena lr;;ir .rogandung makna #lr
sehingga tidak ada alasan untuk meng-idhafat-kan satu kata dengankatayang semakna

Aku menduga yang membacanya dengan idtafat berpendapat
.bahwa 

yang wajib dirakukan bagi orang yaog m"mbunuh binatangburuan adatah membavar denda ieng* i'#dg;;J;*g semisaldengp binatang !y-, yang dibunuhnya. Fuaut J Lru. ayattersebut tidak demikian, atcan Ltapi dia wajib ,""garr*t- denda

ADU Ja',rar berkatei Qira'at yang lebih tepat adalatr yang
membacanya dengan rafazin it:;-;rit yang menggunakan tamttin, dan

"' ulama Kufah membacanya dengan tamtinpada tafaztr '16r!, 61, tataztr'si2 ar-
r$a'-ka4 sementara yang lain membacanya tanpa tanv,indan huruf laaz yangdt-atdadh-t<an l,irrat rcitau,l t Vofili syih n"yiyiniiWi (ilg1.
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dengan membayar binatang ternak yang sebanding dengan binatang

bunran yang dibunuhnya.

Jadi, al matsal adalah denda yang telatr ditetapkan oleh Allatt

SWT untuk orang yang membunuh binatang buruan, dan tentunya satu

kata tidak bisa di-idhafat-Y'at kepada kata yang semakna dengannya.

Oleh karena itu, ulama eira,atr.V.ang kami ketatrui tidak membacanya

dengan tamtin, dan lafaztr J-l+Jt yang di-nashab-kat. Seandainya a/

matsalbukanlah al jaza(denda), maka lafa^jijr bitu di'nashab'kan

ketika lafazcr., it:pldiharakati tanwin, seperti lafa^tJdyang di-

nashob-karrketika kata tersebut tidak semakna dengan i,:if dalam

firman-Nya, @';.i,iq@';# ii.ei;\it "Atau iemberi

makan pada hari kclaparan, (kcpada) anakyatim yang ada hubungan

kcrabat. " (Qs.Al Balad [90]: la-l5).

Jugasepertilatazhit+ldnu'\ilyangdi-nashab-kanketika
lafainfff ainaratcati tanwin dalam firman-Nyu,@ C66ii)A)i
@6firri

Jadi, lafazh LStrt bukanlah i+l dan r-ir!(. Demikian pula

seandainya al jaza bukanlah al matsal, niscaya bacaannya akan lebih

leluasa jika lafazin it:;ti dibaca dengan tamttin, dan pada

kenyataannya tidak demikian, tidak seorang pun dari kalangan ulama

qira'ah yang membacanya dengan lafazh J-iir yang di-nashab-kan,

lalu lafaztr it:;ir y*rgdiharakati tamvin.

Makna ayat tersebut adalalu barangsiapa di antara kalian

membunuhnya dengan sengaja, maka wajib baginya membayar denda"

yalni binatang tertrak yang serupa dengannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang laiteria denda yang harus

ditunaikan, dan bagaimana cara manpertimbangkan binatang ternak

yang semisal binatang bunran yang dibunuh?

' F?di-l
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Pertama: Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan cara
melihat binatang temak yang paling serupa denganny4iTl lalu
dijadikan sebagai denda yang dihadiahkan ke Ka,bah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12602. Mtrhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
dia berkata: Asbattr menceritakan kepada karni dari As-sudi,
tentang firrnan Anah swT, iSC j*ff;5,:ijit*llr;,
,{1i "Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan
sengaja, naka dendanya ialah mengganti dengan binatang
ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya,,, dia
berkata, "Maksud dari'dengan binatang ternak seimbang
dengan buruan yang dibunuhnya, adalah, barangsiapa
membunuh 

-misalnya- bunurg unta atau keledai, maka dia
wajib membayar denda dengan unta. Jika dia membtrnuh sapi
atau rusa, baik yang jantan maupun betina, maka dia wajib
membayar denda dengan sapi. Jika dia membunuh kijang
atau kelinci, maka dia wajib membayar denda dengan
kambing. Jika dia membunuh biawak, b,nglon, atau jerboa,
maka dia wajib membayar denda dengan anak kambing yang
telah makan rtrmput dan minum susu.',572

12603. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada karni, dia berkata: Harun
bin Mughiratr menceritakan kepada kami dari Ibnu Mujatrid,

J-qfiq ulama berpendapat bahwa yang wajib baginya adalah membayar denda
lalam bentuk binatang temak yang serupa dengannya.
sementara rtu, Abu Hanifatr terpendapat batrwa dla bisa memilih antara uang
y-ang senilai dengannyq atau binatang uuruan yang serupa. Bidayah Ar Mujtahii(ta6t).
AsSuyuthi dnilam Ad-htrr At Mausur (3/lE9), dan dia hanya menyebutkan
sumbernya kepada lbnu Jarir.
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dia berkata: Atha ditanya, "Apakatr binatang buruan kecil

juga harus diganti rugi seperti yang besarnya?" Dia

menjawab, "Bukankah Allah SWT berfirm *r, i;rrli 'Jr{G:,

i)i 'Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang

ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhFt)/a'. "573

12604. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu

T;,idah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Mujahid berkata,

tentang firman Allah SwT, i Si C',y':fz; (G'{- :;is ;;t
lfli "Barangsiapa di antaro kamu membunuhnya dengan

sengaja, maka dendarrya ialoh mengganti dengan binatang

ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya," dia

berkat4 "Dia wajib membayar denda dengan binatang ternak

yang serupa denganny 
^.n574

12605. Hannad menceritakan kepada karni, dia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Al Hakam,

dari Muqassim, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allatt SWT,

4li'ii('ir'.(fr "Maka dendanya ialah mengganti

dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang

dibunuhnya," dia berkata, "Jika orang yang sedang ihram

membunuh binatang bunran, maka dia wajib membayar

denda dengan binatang ternak yang serupa dengannya, lalu

binatang ternak tersebut sembelih, kemudian bersedekah

dengannya. Bila ia tidak mendapatkannya maka ia harus

menggantinya dalasr bentuk dirham. (Jika tidak demikian)

maka dalam b€nh* gandtmr. (Jika tidak demikian) malca

5R lbid.n' Ibid.
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berpuasa; setiap setengah sha rulunya adalah satu hari
puasa."

Dia berkat4 "Maksud dari makanan adalah purrsa, artinya
jika ia mendapatkan makanan maka ia wajib mengeluarkan
sanksi berupa memberi Trk4n."575

12606. Ibnu waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,
mereka berdua berkata: Jarir menceritakan kepada karni dari
Manshur, dari Al Hakarn, dari Muqassim, dari Ibnu Abbas,
tentang firman Altah SWT, \1 .*,,#_ $i'U ii('J+ffirtlr; €tt;t Jf,i'4{fi)(L #{t i<ji g,'{r,.&lt
"Malca dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak
seimbang dengan buruan yang dibunuhrrya, menurut pufusan
dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadiah yang
dibnya sampai lce Ka,bah atau (dendanya) membayar
kaffarat dcngan memberi malan orang-orang miskin atau
berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluorkan itu,,,
dia berkata, "Jika seseorang membunuh binatang buruan,
maka ditetapkan dendanya dengan membayar binatang ternak
yang serupa. Jika tidak mendapatkan, maka diperhitungkan
berapa tsaman-nya (harganya) 

-Ibnu Humaid berkata:
berapa qimah-nya (nilainya)- harganya dinilaikan dengan
makanan, lalu dia berpuas4 yang setengatr sfta bernilai satu
hari (puasa). Aj ilil3Ltr'6,a^:L |Stl ,Atau

(dendarrya) membayar kaffarat dengan memberi marran
orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan

I!ry .Ab: ^lv",l4 
juga menyebuttonnya datarn At Mushannaf (3ilg2), dia

berl€ta' "Abu Balor menceritakan kepada kami, Jarir m"n""ritui"n tliaau
9Ti {*g* rangkaian sanad yang sama." Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(4n208).
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makonan yang dilreluarkan itu', batrwa maksud dari makanan

adalatr puasa, sehingga jika ia mendapatkan makanan berarti

ia telatr mendapatkan dendanya 11u.:;576

12607. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin

Harun menceritakan kepada kami dari Sufuan bin Husain,

dari Al Hakam, dari Muqassim, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah swr, 4i i'S('g,iG1, L:J t* lln ;,
"Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan

sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang

ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya," bahwa

jika ia tidak mendapatkan binatang ternak yang dihadiahkan,

maka diganti dengan makanan yang senilai dengannya, dan

berpuasa, yaitu dua hari unhrk setiap sha.577

12608. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abd bin

Humaid menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Al
Hakam, dari Muqassam, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah swr, 6i .*,'&. $i'v S (',1+,iG1, ra+J t*. lln ;,
'r;Kii &{:r;'{-1.; "Barangsiapa di antara lramu

membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah

mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan

Wng dibunuhnya, menurut putusan dua orong yang adit di
antara kamu sebagai hadiah yang dibm,a sampai ke

Ka'bah," dia berkata, "Jika seseorang membunuh binatang

buruan, maka diberikan denda denganya. Jika tidak puny4

Al Baihaqi dalarn Al Kubra (5llE6) dari Waki dan Ibnu Humaid, dari Jarir, dari
Manshur, dengan sanad yang sama, dan sedikit perbedaan redaksi.
Ibnu Abu Syaibah dalam Al Muhannaf Qlln) dan Ibnu Abu Hatim dalam
taftirnya (4ll20t).

5?6

577
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maka diganti dengan makanan yang senilai denganny4
kemudian berpuasa, safu hari untuk setengah sha.,,578

12609. Abu Kuraib dan ya'qub menceritakan kepada kami, mereka
berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata:
AMul Malik bin umair mengabarkan kepada kami dari
Qabishatr bin Jabir, dia berkata: Aku dan seorang kawan
mengejar seekor kijang di Aqabatr, lalu aku mendapatkannya
Setelatr itu aku mendatangi Umar bin Khathtt'b dan
menceritakan hd it'. seseorang yang ada di sisinya lalu
menghadapfu keduanya berkat4'sembelihlah domba!'s?e

12610. Ya'qub menceritakan kepadaku, dia berkata: Husyaim
menceritakan kepada karni, dia berkata: Hushain
mengabarkan kepada karni dari Asy-sya,bi, dia berkata:
Qabishatr bin Jabir mengabarkan kepada karni, serupa dengan
riwayat AMul Malik.s8o

126ll- Hannad menceritakan kepada l€mi, dia berkata: waki
menceritakan kepada kami dari Al Mas,udi, dari Abdul
Malik bin Umair, dari eabishatr bin Jabir, dia berkata,
"Kawanku membunuh kijang, padatral dia sedang ihram,
maka umar memerintarrkan untuk membun,h kambing. Dia
pun bersedekatr dengan dagingnya, dan diberikan kuritrya
(untuk dijadikan wadah uir).,ttt

,78

579

580

5u

s!.?y Al Baihaqi (5/l8r), AMurrazzak daran Ar Mwhamof (4t406), dan IbnuAthiyyah dalanAl Muhanar At l\ajiz eD3g).
s11yyt lt.!!nad (5/r8l), Mtshainof ttairuzat (4t406), dn Ar MuharrorAl Vqiiz QD3s).
Ibid
rud
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12612. Hannad menceritakan kepadaku, dia berkata; Ibnu Abu

Zatdah menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Hind,

dari Bakr bin Abdillah Al Muzani, dia berkata, "Seorang

badui yang sedang ihram membunuh krjang, lalu dia bertanya

kepada Umar, dan Umar berkata, 'Sembelihlatr seekor

kambing'."s82

12613. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al

Ahwash menceritakan kepada kami dari Hushain --demikian
pula Abu Hisyam Ar-Rifai menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dia

berkata: Hushain menceritakan kepada kami- dari Asy-

Sya'bi, dia berkata: Qabishah bin Jabir berkata: Aku

membunutr kijang kala sedang ihram, maka aku mendatangi

Umar dan bertanya tentangnya. Beliau kemudian

mengutusku untuk mendatangi Abdunatrman bin Auf. Aku

berkata *Wahai Amirul Mukminin, ini hanya masalatr

ringan." Dia lalu. memukulku dengan tongkatnya, dan

seketika itu pula aku loncat. Dia kemudian berkata, "Kamu

telatr membunuh binatang btrnran dalam keadaan ihram,

kemudian melecehkan fatwa." Akhimya Abdtrratrman dan

mereka berdua menghukumi dengan (menyembelih) seekor

kambing.583

12614. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada karni, dia berkata:

Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,

5Ez As-suyuthi dalan Ad-htrr (3/l9l) dengan menyebutkan Abd Humaid serta

Ibnu Jarir sebagai sumbernya.stl Al Muhrru Al Wajiz (2D38).

r
I

I
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$iisi( Jrf;r(g t-{ii ;/5 "Barangsiapa di antara
lramu membunuhrrya dengan sengaja, maka dendanya ialah
mengganti dengan binatang ternak sebnbang dengan buruan
yang dibunuhnya, " dia berkata, ..Jika seseorang yang sedang
it'am membruruh binatang buruan, maka diberikan sanksi
dengannya; jika ia membunuh kijang atau yang serupa
dengannya maka ia hanrs menyembelih kambing di Makkah.
Jika tidak mendapatkannya maka memberi makan kepada
enam onmg miskin. Jika tidak sanggup maka berpuasa
selama tiga hari. Adapun jika dia membunuh rusa atau yang
serupa denganny4 maka dendanya sapi. Jika membunuh
bunrng unte keledai liar, atau yang serupa denganny4 maka
dendanya unta gemuk.,,584

12615- Mtrhammad bin Basyar menceritakan kepada karni, dia
berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata:
Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku
bertanya kepada Attr4 ..Apa pendapaftnu jika aku
menyembelih binatang buruan yang buta" pincang, cacat,
apakah didenda dengan yang semis al?,, lamenjawab, ..Betul,

jika kamu mau." Aku bertanya *Apakah membayarnya
dengan sempuma lebih engkau sukai?', Dia menjawab,
"Betul." Ia lalu berkat4 "Jika kamu membun,h anak kijang,
maka dendanya anak karnbing. Jika kamu membunuh anak
sapi liar, maka dendanya anak sapi jinak. Demikianlatr
seterusnya.'58s

: Ibnu Abu Hatim dalam_tafsirny a (4il205) daa sunan Al Baihaqi (5fi82).tt5 As-suyuthi dalam ad-Dun (rtsb), dan hanya menyebuftan lbnu Jarir sebagai
sumbernya. Demikian pula Al Baihaqi dalanrAl Kuira(s/lgS).

I

I
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12616. Diriwayatkan kepadaku dari AI Husain bin Al Faraj, dia

berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz Al Fadhl bin Khalid

berkata: Ubaid bin Sulaiman Al Bahili mengabarkan kepada

kami, dia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak bin

Muzatrim mengomentari firman Allah SWT, US|C J|':(;t
;)( "Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang

ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya," dia

berkata, *Denda binatang buruan darat yang tidak bertanduk,

seperti keledai dan burung unta adalah unta- Denda binatang

buruan darat yang bertanduk, seperti kambing hutan dan

kijang, adalah sapi. Denda rusa adalatr karnbing yang semisal

dengannya. Denda kelinci adalah kambing yang berumur dua

tahun. Denda jerboa dan yang serupa denganya adalah anak

kambing yang masih kecil. Denda belalang dan yang serupa

dengannya adalah satu genggam makanan. Denda burung

adalah nilai burung tersebut, lalu disedekahkan dengannya. Ia

pun bisa memilih dengan berpuasa, satu hari untuk setengah

sha. Jika dia mendapatkan anak burtrng, atau telumya, maka

dihargakan dengan makanan sebagai denda, atau puasa sesuai

nilai burung itu. Hanya saj4 ada yang mengatakan bahwa

jika seorang mahram mendapatkan telur unta, maka

dendanya adalah membawa unta jantan kepada unta betina,

yang bisa dibuahi, dan itulah yang ia hadiatrkan ke baitullah.

Adapun yang rusak, maka tidak ada denda lain baginya."586

12617. Ibnu AI Barqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Abu Maryam menceritakan kepada kami, dia berkata: Nafi

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij

586 As-Suyuthi dalam Ad-Dnrr (3/lE9), dengan menyebutkan Ibnu Jarir sebagai
sumbernya.



I
l

I$nu/l.AJlvlru'idah

mengabarkan kepadaku, dia berkata: Mujatrid berkata,

"Barangsiapa membunuhnya karena lupa, atau kesalahan,

maka itutah sengaja yang dikenakan sanksi laffarat, dan dia

wajib membayarnya dengan binatang temak yang semisal,

lalu dihadiahkan di Ka'bah. Jika ia tidak mendapatkannya,

maka dihargakan lalu dibelikan makanan. Jika tidak
mendapatkannya juga, maka berpuasa; satu hari untuk setiap

mud."

Atha berkata, "Jika seseorang membunuh burung unta" dan

dia orang yang mampu, maka dia bisa membayar denda

dengan kambing yang dihadiatrkan, atau makanan yang

senilai dengannya, atau berpuasa yang sebanding dengannya,

berdasarlon firman Allah SWT, ifi atzuyang ini atau yang

itu."

Dia berkata, "Setiap kalimat dalam Al Qtr'an yang

menggrrnakan l<ata\l (atau), adalah kalimat yang memberikan
pilihan.'5t7

12618. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu
Abu Maryam menceritakan kepada karri, dia berkata: Nafi
mengabarkan kepada karni, dia berkata: Ibnu Juraij
mengabarkan kepadaku, dia berkata: Al Hasan bin Muslim
mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Binatang buruan yang

mencapai nilai kambing atau lebitU maka dendanya sesuai

dengan firman Allah swT, 4ii$6'Jr,:(fr,Malca
dendanya ialah mengganti dengan binatang terruk seimbang

dengan buruan yang dibunuhnya'. Adapun firman Allah
swr, irS;)tCL'.3$ 'Atau (dendanya) membayar

'r7 Al Baghawi dr/rtm Ma'alim At-Tawil eDI).

-,
E!.I-
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laffarat dengan memberi makan orang'orang misHn',

merupakan ketentuan untuk denda yang tidak mencapai nilai

hadyu, misalnya bunrng yang dibunuh. Demikian pula firman

Allah SwT, 6i ittis 3Li 'Atau berpuasa seimbang

dengan makanan yang dikeluarkan itu', yakni seimbang

dengan burung unta, atau seimbang dengan burutg, atau

seimbang dengan semuanYa."s88

Kedua: Berpendapat batrwa binatang buruan yang dibunuh

dinilaikan dengan wmg, kemudian si pemburu membeli binatang

temak dengan uang itu, lalu dihadiahkan ke ka'bah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12619. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, dia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdatt

mengabarkan kepada kami dari Ibratrim, dia berkata, "Denda

bagi seorang matram yang membunuh binatang buruan,

adalah nilainya."sEe

12620. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia

berkata: Mutrammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

dia berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari

Hammad, dia berkata: Aku mendengar Ibrahim berkata

"Denda untuk setiap binatang buruan adalatr nilainya."ss

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalatt

pendapat Umar, Ibnu Abbas, dan mereka yang sependapat dengannya,

yakni, denda membunuh binatang buruan bagi yang sedang

Ibid
As-suyuthi d^lam Ad-Durr (31189) dengan menyebutkan lbnu Jarir sebagai

sumbernya.
Lihat catatan loki sebelumnYa.

5t8
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melak,kan ihram adalatr binatang ternak yang serupa denganny4
seperti difirmankan oleh Alrah swr, nJi'u$i('ir*,6) *Marra

dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan
buruan yang dibunuhnya." selain itu, tidak mungkin uang menjadi
sesuatu yang serupa dengan binatang buruan, terlebih Allah swr
telah menegaskan dalam firman-Nya, ;\ii',Dengan binatang
ternok "

Jika ada yang bertanyq "Kendati uang tidak serupa dengan
binatang btruan yang dibunuh, namun ia bisa digrrnakan untuk
membelinya, lalu dihadiahkan. Bukankah itu juga sesuai dengan
tuntutan ayat, yakni denda dengan binatang temak yang serupa
dengannya?"

Dijawab, "B4gaimana jika binatang b,ruan yang dibunuh itu
kecil atau cacat, sementara nilainya sama dengan binatang ternak yang
besar atau sehat? Atau sebaliknya, binatang buruan yang dibunuh itu
besar atau sehat, hanya saja nilainya sama dengan binatang temak
kecil atau cacat? Apakah boleh membeli dengan nilai tersebut,
padahal berbeda dengan binatang buruan yang dibunuh?,,

Jika dia berpendapat tidak boleh membeli kecuali dengan yang
serupa, maka kita setuju denganny4 karena mereka pun berpendapat,
uang tersebut tidak boleh dibelikan binatang ternak kecuati yang bisa
dijadikan udhiyah. Adapun jika menyatatcan boleh membeli dengan
yang sebanding walaupun e,acat dan kecil, maka dia telatr
memperbolehkan hadyu dengan sesuatu yang tidak sah untuk
dikurbanl€n.

Jika dia berpendapat tidak boleh membeli kecuali dengan
binatang yang layak untuk dijadikan kurban, maka pendapat ini tentu
lebih jelas daripada pendapatnya yang bertentangan dengan zhahir
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ayat, sebab Allah swr telah mewajibkan binatang ternak yang serupa

dengan buruan jika ia mendapatkannya. Lalu kelompok ini tidak
mewajibkan binatang ternak yang serupa walaupur si pemburu bisa
mendapatkannya.

Kita juga bisa berkata kepada mereka, ..Apa komentar Anda
untuk seseorang yang berkata, 'Nilai denda yang tidak mencapai harga
binatang ternak yang layak unhrk dijadikan udhgryah, menjadikan
kewajiban memberi makan atau puasa gugur dari si pembunr?' Karena
Allatr swr memberikan pilihan di antara tiga bagi seoftmg maltram
yang membunutr binatang buruan, sebagaimana dinyatakan dalam

kitab-Nya" bahwa jika tidak mencapai kewajiban salah sattury4 maka
pilihan lainnya menjadi gugur. Ayat tersebut diungkapkan dalam
bentuk pilihan Oukan tingkatan), maka artinya, jika tidak sampai

kepada kewajiban salatr satunya" maka ia pun tidak mencapai

kewajiban yang lain, karena ia sama sekali bukan orang yang

dimaksud oleh ayat tersebut. Apakah ada perbedaan antara Anda
dengan orang yang menyatakan demikian? Ini merupakan sebuah

konsekuensi atas pendapat yang Anda pegang."

Penalrwilan Iirman Allah: r43i {.t:r;'& llVl +r'#_
(Menurut patusan dua orang yang adil di antara hamu sebagai
hadiah yang dibawa sanpai ke Ka'bah)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, *Denda yang serupa

dengan binatang bunran adalah sesuai dengan keputusan dua orang

adil di antara kalian, yalrri dua orang faqih.'

Uilj "sebagai hodiah," maksudnya adalah dua orang adil
menentukan denda tersebut lalu dijadikan hadiah yang dibawa ke

tr(a'bah.
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Lrg,l,r.

Dhamir huruf ha pada lafeuh,.4'$i- kembali kepada lafazh

Abu Ja'far berkata: Praktek keputusan hukum yang

dilakukan oleh dua orang hakim adil, adalatr dengan melihat binatang

buruan yang dibunuh dan memerhatikan sifatnya. Jika binatang yang

dibunuh itu rusa kecil, maka mereka menetapkan anak kambing

sebagai dendq dengan badan dan usia yang sama. Jika binatang

buruan tersebut rusa dewasa, maka 
-tentunya- 

mereka menetapkan

kambing dewasa sebagai denda. Demikian pula jika binatang buruan

yang dibunuh itu keledai liar, maka mereka menetapkan sapi sebagai

denda. Jika sapi besar, maka sapi besar pula yang dijadikan denda,

demikian puta jika sapi kecil. Jika yang dibunuh adalatr sapi jantan,

maka jantan pula yang dijadikan denda, dan seterusnya" dengan

mempertimbangkan binatang ternak yang paling serupa dengan

binatang buruan yang dibunutr, seperti ditegaskan oleh Allatr SWT

dalam firman-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

2621. Hannad bin Sarri menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Abu Taidah menceritakan kepada kami, dia berkata:

Daud bin Abu Hind mengabarkan kepada kami dari Bakr bin
Abdillah Al Muzani, dia berkata" "Dua orang lelaki sedang

melakukan ihram, lalu seorang di antara mereka menjebak

seekor rusa, sedangkan yang satunya lagi membunuhnya.

Keduanya kemudian mendatangi Umar, dan ketika itu ada

Abdurrahman bin Auf bersamanya, Umar bertanya

kepadany4 'Apa pendapahu?' 'Kambing', jawab

Abdurratrman. Umar menukas, 'Aku pun berpendapat

demikian'. Umar lanjut berkata, 'Pergilatr kalian dan

tr

-

l+tolYre l.-
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sembelihlatr kambing sebagai hadyul' Setelah pergi, ternyata

salatr seorang di antara mereka berkat4 .Amirul Mukminin
tidak mengetatrui jawabannya, sehingga dia bertanya kepada

kawannya!' Umar mendengarnya, maka dia berkata"

'Tidakloh kalian membaca suratr Al Maa'idah?, Mereka
menjawab, 'Tidak'. Umar lalu membacakan kepada mereka

berdtra, '& ll6i +'& 'Menurut ptttusaa dua orang yang
adil di antua konu'. Urnar menegaskaq .Aktr memohon
bantuan kepada sahabatku ioir.rr59l

12622. Abu Kuraib dan Ya'qub menceritakan kepada karni, dia
berkata: Husyaim menceritakan kepada karni, dia berkata:

Abdul Malik bin Umair mengabarkan kepada kami dari

Qabishah bin Jabir, dia berkata" ee{hl dan kawanku mengejar

rusa di a,qabah" dan akhirnya mendapatkannya. Aku lalu
menghadap Umar bin Khaththab untuk menceritakan hd itu
kepadanya Tiba-tiba saja seorang telaki duduk di

. sampingnya dan melihatrya, (perawi) berkat4 lalu berkata,

'sembelihlatr kambing'. 
-Ya'qub 

berkata dalam haditsnya,

dia berkata kepadaku" 'Sembelihlatr kambing'-. Aku pun
pergi dan mendatangi sahabatku. Aku berkata, .Arnirul

Mukminin tidak mengerti apa yang harus ia katakan!'
Kawanku lalu berkata, 'Sudatr, sembelih saja unta!,

Umar bin Khaththab ternyata mendengar hal itu, maka dia
datang dan memukulku dengan tongkatnya, lalu berkata,

'Kamu membunuh binatang buruan dalam keadaan ihram,
lalu melecehkan fatvya. Allah SWT berfirman, )L6i.r!'&.

ser As-suyuthi dalam Ad-Durr (ltl9l,l92) dengan menisbarkannya kepada AM
bin Humai4 &n lbnu Jarir scbagai sumbcrnya.
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'& "Menurut putusan dua orang yang adil di antara

kamu". Ibnu Auf dan aku memberi keputusan

kepadamu'."592

12623. Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hushain

mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dia berkat4

"Qabishah bin Jabir mengabarkan kepadaku riwayat yang

sama dengan Abdul Malik."

12624. Hannad dan Abu Hisyam menceritakan kepada kami, Waki

menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi, dari Abdul

Malik bin Umair, dari Qabishah bin Jabir, dia berkata,

"Pernah kami pergi menunaikan haji, seperti biasa, seusai

shalat Subuh. Kami meninggalkan kemah untuk berjalan-

jdan dan berbincang. Suatu hari tiba-tiba saja ada rusa di

sebelatr kanan dan kiri, lalu seseorang di antara kami

melemparnya dengan batu, tepat mengenai tulang telinganya,

sehingga ia tersungkur mati. Kami menganggap itu masalatr

besar, maka setibanya di Mal&ah, aku dan orang itu
mendatangi Umar untuk menceritakan peristiwa tersebut.

Lalu datanglah seorang lelaki dengan wajatr bagaikan kalung

perak 
-yakni Abdurrahman bin Auf-. Umar menengok

sahabatnya itu dan berbincang dengannya. Orang itu bertanya

kepadaktr, 'Engkau melakukannya dengan sengaja atau

karena kesalahan?' Kawanku menjawab, 'Sengaja aku

melemparnya" hanya saja aku tidak bermaksud

5e As-suyudri dalarn Ad-Dttrr (31192) dengan menisbatkan kepada Abd bin
Humaid dan Ibnu Jarir, An-Nawawi dalamAl Majmu' (71355), danAl Muharrar
Al Wqiiz (tt238\.
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memutuskannya!' Aku pun mendatangkan Abdunatrman dan

Sa'ad, lalu dia menetapkan kambing berwama putih.usee

12630. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
dia berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari
Manshur dengan sanadnya dari Umar, dengan riwayat yang

sama.

12631. AMul Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ishaq
mengabarkan kepada kami dari Syuraik, dari Asy'ats bin
Siwar, dari Ibnu Sirin, dia berkata, "seseorang menunggangi

rmta dalarn keadaan ihram, lalu ia melihat seekor rusa yang

hendak berlindrurg di balik batu, maka dia berkata"

'Perhatikan saja siapa yang lebih dulu, aku atau rusa itu?,
Ternyata seekor rusa terjatutr di bawatr kaki untanya, dan

akhirnya mati. Dia pun mendatangi Umar dan menceritakan

hal itu kepada Umar. Akhimya dia dan Ibnu Auf menetapkan

kambing putih sebagai dendanya.'ff

12632- Ya'qub menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu ulayyatr
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayytrb mengabarkan

kepada kami dari Muhammad, bahwa seseorang membunuh
rus4 padatral ia sedang ihram, maka dia mendatangi Umar
dan menceritakan hal itu kepadanya. Ketika itu Abdurrahman
bin Auf sedang bersamanya, Umar melihat ke arall
AMurratrman dan berbicara kepadany4 kemudian

5' Al.^Baihaqi dalam Al Kubra (s/Iil, lE2) Ibnu Sa'ad dalanr Ath-Thabaqot
(6D00), dan As-Suyuori dalam Ad-Dun (l/t93) dengan menyebutkan Ibhu

.- Jarir, Ibnu Sa'ad, serta Abu Syaikh sebagai sumbernya.* 
4l.Baihaqi dalan Al Kubra (5/lt0) dar Abdurrazzak dalam At Mushannaf
(4l40t).

t"-!'L--
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menghadap kepada orang tersebut seraya berkata,

'Hadiahkanlah seekor kambing putih'."601

12633. Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Mughirah

mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, dia berkata,

"Binatang buruan yang dibunuh oleh orang yang melakukan

ihram dan belum dihulumi, harus didatangkaq lalu orang

orang yang adil menghukuminya.'602

12634. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia

berkata: Wahb bin Jarir menceritakan kepadaku, dia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Ya'14 dari Amr bin

Habsy, dia berkata: Aku mendengar seseorang bertanya

kepada Abdullah bin Umar tentang orang ihram yang

membunuh anak kelinci. Umar menjawab, "Menurutku

dendanya adalah anak kambing." Kemudian dia berkata

kepadaku, "Bukankah demikian?" "Engkau lebih tahu,"
jawabku. Dia lalu berkata, "Allah SWT berfirman, .*'#-
't*lr;6i 'Mrnurut putusan dua orangyang adil di antara

lcamu'."@3

12635. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Abu Adi dan Sahl bin Yusuf menceritakan kepada kami dari

Humaid, dari BaIc, batrwa dua orang yang sedang ihram

melihat nrsa, lalu mereka saling mengundi, dan hadiahnya

didapatkan bagi yang mendapatkannya terlebih dahulu.

Akhimya salah seorang di antara mereka menjadi juara" ia

Lihat catatan kaki sebelumnya.
Al Muharrm Al Wajiz QBB).
As-Suyuthi dalam Ad- Dwr (3 I 192).

60l
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melempamya dengan tongkat dan membunuhnya' Setibanya

di Makkah, mereka berdua menghadap Umar untuk

menceritakan hal itu. Saat itu Abdunahman bin Auf sedang

bersamanya.Umarlaluberkata,.lniadalatrjudi,danaku
tidakmembolehkannya!'Kemudiandiamemandang
Abdurrahman seraya berkata, 'Apa pendapatmu?' Dia

berkata, 'Dendanya kambing" Umar berkata' 'Aku pun

berpendaPat demikian' .

KeduanyaprrnmeninggalkanUmar,danketikaitusalatt
seorangdiantaramerekaberkata.Umartidaktahuapayang

hanrsdijawab,sehinggaiabertanyakepadaorangitu!'
Akhirnya Umar membantah, 'Allah berfirman, )3;6" +,:&
'{1 "Menttrttt putusan dua orang yang adil di antara

kamu,,.Aku Umar dan ini adalatr Abdurratrman bin Auf ..6u

Ada yang berpendapat batrwa dua orang yang adil

mempertimbangkan binatang bunran yang dibunuhnya' lalu

menghargakannya dengan uang, kemudian memerintahkan orang yang

membgnghnya untgk membeli binatang ternak yang akan dijadikan

hadry.

Artinya" dua orang hakim itu menetapkan nilai binatang

bunran yang dibruruhnya. Kedua hakim dibutuhkan hanya wrtuk

memberikan harga sesuai dengan tempat binatang tersebut dibunuh'

Sebelumnya kami telatr menuh[kan pendapat Ibratlim An-

Nalfia'i, dia berkata "Binatang bunran yang dibunuh oleh orang yang

o Al Baihsqi daLm l, Kubra (5/lSl) dm Abdumzzals dalam l' Ielusheutof

(41 4Cf., 4fi dm 4239, 4244).
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sedang ihrarn dihukumi dengan harganya." Ini merupakan pendapat

sekelompok ulama fikih Kufah.6o5

Lata/r- (ii rUre at tul dari dtumir kata ganti) yang afua

pada lafaztr, .t'3.i,

l*rtain i(ii [$ sebagai sifat dari tata"h (ii. rai-ut
tersebut bisa dijadikan sifat, padatrat dt-idhafat-kan kepada kata yang
ma'rifat, karena kata tersebut makna tukirah. Jelasnyq
lafazh, ,*ii [i r"rnu maknanya dengan lata,/r_ 8, #- sehingga
walaupun di-idhafat-l<an maknany4 tetap saja nakiratr, sebab

menunjukkan waktu mustaqbal (aBn .d"tuog). Kalimat tersebut
sebanding dengan firman Allah SwT, Wl SrgfS ,Inilah 

cwan yang
alran menurunkan hujan kepada lcami. " (Qs. Al Ahqaf $$: Z$.

lafazh gl menjadi sifat urtuk lafazhlr|. I*rtazh W
merupakan nakirah, karena mengandung makna mustaqbaL Jelasny4
lafazh tersebut mengandung arti, (#|rCfS ,Inilah owan yang
akan menurunlan hujan kcpada lcami." Demikian pula yang terjadi
pada tatazh" r(ii'&t|L

Penakwilan fiman Alleh: '.r5fr,)L1l,,5$ (Atua

[dcndanyal mcmbayar katfarot dengan memberi ,rrakan orang-
orang miskin)

Abu Ja'far berketa: Kata di-attuf-l<an kepada kata Lt:6ir
dalam katimat $i'e s ('J4d;i.

n5 Mayoritas ulama berpendapat batrwa yang wajib adalah yang semisal.
sementara itu, Abu Hanifatr menyatalon pilihan antara harga binatang buruan
dengan membeli yang semisal dengannya Lihat Bidayah Ar Mujtahid onaD.

I

I
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Ulama qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ayal

tersebut.@6

Pertama: Mayoritas ulama Madinatr membacanya, ',5$
ir{fi )6" dengan idhafat.

Kedua: Mayoritas ulama Irak membacanya dengan lafazh
"a1jfi y*gmemakai tarmttin,dan lafazh i6 y*g di-rafa'-kan.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang lebih utama menurut kami

adalatr yang kedu4 yakni dengan lafazhiirii y*g memakai tamvin,

dan lafaztr ?6 y*rg di-rafa'-kan, dengan berbagai alasan yang kami

ungkapkan dalarn katimat 4i i'ii ('Sl*.#r.

Ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan firman

Allah SWT, l,|tti lriril6- jl "Ato, (dendanya) membayar kaffmat

dengan memberi makan orang-orang mis6n."

Pertama: Sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya

adalah, si pembunuh binatang buruan yang sedang melalnrkan ihrarn

tidak akan keluar dari tiga ketentuan yang telatr Allatt ungkapkan

dalam ayat tersebut, yaitu denda dalam bentuk hadyt dengan binatang

temak yang serupa, lalu dibawa ke Ka'batr, makanan sebagai kaffarat

atas perbuatannya, atau dengan puasa yang sebanding dengan

makanan yang harus dikeluarkan. Semua itu bukan dalam bentuk

pilihan.

Mereka berkata, "Jika dia sanggup membayar denda dengan

binatang ternak yang semisal, maka hanya itu yang bisa dipilil*yq

ffi lbnu Katsr, Abu Amr, dan ulama kufah membacany^'f1tk dengan tantin, dan

huruf zrizr yang di-irabkan rqfa. Sementara itu, Nafi dan lbnu Amir
membacanya tfrpa tamvin, dengan huruf nrinr berharal<at hasrah.Lfrtort Al Wali

li Sluhi Asy-Slathibilyah (hal. 209).
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lalu jika tidak sanggup, maka dendanya adalatr memberikan makanan

kepada orang-orang miskin."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12636. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: AMulllah
bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin
Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,
f:-s -& 

) i 61 +:{&_ 4t i S ('ir*.6i {^"il fu ft J;
:,r53$;3r:4Yq i$ 3l5l4(fr.)t1L |;KI -rldJi-&
"Barangsiapa di antara lcamu membunuhnya dengan

sengaja, kaka dendanya ialah mengganti dengan binatang
ternok seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut
putusan duo orang yang adil di antara kamu sebagai hadiah
yang dibmta sampai lce Ka'bah atau (dendanya) membryar
lrafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau

berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu,

supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya," dia
berkata, 'Tika seseorang yang sedang ihram membuntrh

binatang buruan, maka ketentuannya adalatr, bila dia

membunuh nrsa atau yang sejenisnya, maka dendanya

karnbing yang disembelih di Makkah. Jika tidak ada, maka

memberi makan enam orang miskin. Jika tidak bis4 maka

berpuasa selama tiga hari. Bila ia membunuh kijang atau

yang sejenisnya, maka dendanya sapi. Jika tidak ad4 maka

memberi makan dua puluh orang miskin. Jika tidak sanggup,

maka berptrasa selama dua puluh hari. Bila ia membunuh

burung unta, keledai liar, atau yang sejenisnya, maka

dendanya unta gemuk. Jika tidak ad4 maka memberi makan
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30 orang miskin. Jika tidak smggup, maka berpuasa selama

30 hari, dan makanan yang dimaksud adalah satu mud yang
mengenyangkan."60T

12637. Mutnmmad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq dia berkata: pamanku

menceritakan kepadalar, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah swr, ,r??1;'*r!rf.5{ 

Wt;t-$Iw_ ,,Hai orang-
orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binotang
buruon, lrctika kamu sedang ihram," sampai firman-Nya,
'{*l;bi.;,,'$5-"Uenurut putusan dua orang yang adil di

ontara kamu." Dia berkata, "Denda bagr orang yang

membunuh binatang lebih kecil dari kelinci adatatr memberi
makan."@8

12638. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Al Hakam,
dari Muqassim, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ..Jika orang
yang sedang ihrarn membunuh binatang bunran, maka

dendanya binatang ternak. Jika ia mendapatkan yang serupa,

maka disembelih dan bersedekatr denganny4 sedangkan jika
tidak mendapatkannya maka binatang itu dihargakan dengan

ulng, kemudian dibelil@n gandum, setelah itu berpuasa satu

hari untuk satuslrc. "

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll20S).
ZadAl Masir(A426).

g7
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Dia berkata, *Maksud dari makanan adalah puasq maka jika
ia mendapatkan makanan berarti ia telatr mendapatkan denda

yang harus ditunaikan.'6@

12639. Ibnu Waki menceritakan kepada karri, dia berkata: Humaid

bin Abdurratunan menceritakan kepada kami dari Z\hzir,
dari Jabir, dari Atha, Mujahi4 dan Amir, tentang firrran
Allah SWT, 6:rq il;t 3'it "Atau berpuosa seimbang

dcngan nakonon yang dikeluukon itt," dia berkata,

"Makanan hanya ditenhrkan bagi orang yang tidak

mendapatkan binatang ternak yang harus dihadiahkan.'610

12il0. Ya'qub menceritakan kepadakq dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Mughirah

mengabarkan kepada kalni dari Ibratrim, dia berkat4 "Jika

orang yang sedang ihram membunutr binatang bunran, maka

dendanya binatang ternak. Jika tidak mendapatkannya maka

dihargakan dengan rnng, kemudian ditukar makanan,

selanjutnya dia berpuasa satu hari untuk setengatr sha.'firr

12641. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Hammad, dia

berkata, "Jika orang yang sedang ihrarn membunuh binatang

buruan, maka ditetapkan denda untuknya, dan jika berlebih

dengan nilai yang hrang dari setengah sfta, maka dia

berpuasa satu hari untuknya. Puasa tidak ditetapkan kecuali

bagi orang yang tidak mendapatkan hadyu dan makanan

untuk disedekahkan. Puasa satu hari untuk setengatr slu.

Al Baihaqi dalan Al Kubra (5/186) dan Said bin Manshur dalam sunannya
(4n6?2).
Ibnu Karsir dalam tafsimya (5/363).
Al Qurthubi dalam tafsirnya (61315).

&9
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|S"J(L',$$'Atuu (dendanya) membayar kaffarat

dengan memberi makan orang'orang miskin'- Ayat ini

berlaku bagi buruan yang tidak mencapai harga binatang

ternak. 6i illlt JLi 'Atau berpttasa seimbang dengan

makanan yang dikcluarlcan itu'. Maksudnya' denda yang

ditetapkan bagi orang yang tidak memiliki trang untuk

membeli binaang temalq tidak (memiliki uang) untuk

disedekalrkan sebagai denda bagi binatang yang tidak

mencapai trarga binatang t€matq yakni puasa satu hari untuk

setengatr sln.'$12

12il2. Hannad menceritakan kepada l@mi, dia berkata: Ibnu Abi

Tatdah menceritakan kepada karni, dia berkata: Ibnu Juratj

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Mujatrid berkata,

tentang firman Altah swT, SC E',(fr(# t-{i; {t
$i'q "Barangsiapa di antara kamu membunuhnya

dengan sengaia, maka dendanya ialah mengganti dengan

binatang ternok seimbang dengan buruan yang

dibunulurya," dia berkata, "Dia harus membayar denda

dalam benttrk binatang ternak yang serupq lalu dibawa ke

Ka'bah sebagai ladyu. Barangsiapa tidak mendapatkannyq

maka membeli makanan shargq lalu memberikan makanan

sebanyak &n mud untuk setiap orang miskin. Jika tidak

mendapatkannya, maka berpuasa satu hari untuk makanan

senilaidua mud.'sr3

l2@3. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Mufirdhdhal menceritakan kepada kami,

Ibid
Mujahid dalaur tafsirnya (hal.3l5) dan lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(4/120r).

6t2
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dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-sudi,
tentang firman Allah swr, (# tr-!;ii i/e"Barangsiapa
di antara kamu membunuhnya dengan sengaja,,, sampai
firman-Nya, '4'fi'#i6#i ,Dan barangsiapa yang
kcmbali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya,,,
dia berkata 'Tika dia membunuh binatang bunran, maka
dendanya adalatr binatang ternak yang serupa. Jika tidak
mendapatkannya maka ditentukan harga binatang tersebu!
kemudian dibelanjakan makanan yang dibagil€n kepada
orang miskiq selanjutnnya dia berpuasa satu hari rurttrk
seukuran satu orang miskin, yakni ketika tidak ada makanan
untuk orang miskin, karena barangsiapa yang memiliki
makanan untuk orang miskin, berarti ia wajib mengeluarkan
denda berupa memberi makan.6la

12644. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia
berkata: Al Hasan bin Muslim berkata kepadakq
"Barangsiapa membunuh binatang buruan yang dendanya
kambing, maka itulah makna firman Allah SWT, t|'i|*.(fr
'{*l;Vi+'&.41|'S'Maka dendonya iatah

mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan
yang dibunuhrrya, tnenurut putusan dua orang yang adit di
antara kamu'. Adapun denda dalam bentuk kaffarat, berlaku
bagi binatang b,ruan seperti bun'rg kecil, yakni yang tidak
mencapai harga binatang untuk lwdw. 6i A:.,3i-r7,,1,tru
berpuasa seimbang dengan makanan yang dilceluarlun itu'.
Maksudnya adalah seimbang nilainya dengan btrrung unt4

urn lbnu Katsir dalem tafsimya Qll1l), cet. Dar Al Fib, Beirut.
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burung kecil, atau (binatang buruan yang dibunutr) lainnya."

Aku lalu mengungkapkan hal itu kepada Athq kemudian

Atha berkata "Setiap kalimat dalam Al Qur'an yang

menggunakan V,ata au (atau), menunjukkan pilihan." 615

12il5. Amr bin Ali menceritakan kepada katni, dia berkata: Yazid
bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufran

bin Husain mengabarkan kepada kami dari At Hakarn, dari

Muqassam, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,{

$b's ('E*,(# (# t- !;ii,;t,r|?\;'";^w
"Janganlah kamu membunuh binatang burua4 lcctilu kamu

sedang ihram. Buangsiapa di antara lamu membunuhnya

dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan

binatang ternak seimbang dengan buruan yang
dibunuhnya," batrwa jika seseorang tidak mendapatkan

denda dalam bentuk binatang ternak, maka dihargakan

dengan makanan, dan jika tidak bisa maka berpuasa selama

dua hari untuk senila satu sfta.6t6

Kedua: Berpendapat bahwa membuntrh dalam keadaan ihram,
dendanya ditawarkan dalam bentuk pilihan antara tiga kaffaraf, yakni
mendatangkan binatang ternak yang serupa, memberikan makanan,

atau berpuasa.

Mereka berkata, "Orang tersebut diberikan pilihan antara

membayar denda dalam bentuk binatang ternak yang serup4

Shahih Al Bukhari,kitab Al K$uat, bab: Firman Allah SWT, i,ClL;fjifs
lt{F, ijL, tsy-Syaf i dalam Al Umm (2/l8t), dan As-Suyuthi datam Ad-
Dur (31193).

Shahih Al Bukhoi,kitab Kaftat Al Aima4 bab: Firman Allah SWT, it;g*'+# ,fr il'JrSL Asy-Syaf i drlarr- Al Unn Qlttl), daa Tofsir At eurthubi
(6Alr.

6r5

-

-



T$sitAdn,:Ilrafui

membayar kafarat dengan memberikan makan kepada orang-orang

miskin, atau berpuasa."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adarah:

12646. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada karni, dia berkata:

Ibnu Abu T,ziidah menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Juraij mengabarkan kepada karni dari Atha, tentang

firman Alrah swr, .& ll 6i +,3- 4i i'ii tr'Jy,:(f;,
(Q -t;l 3f" j, 1r5fr, ML',$$'ri<ji'€;.(li " Matca

dendanya ialah mengganti dengan binataig ternak seimbang
dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua

orang yang adil di antara kamu sebagai hadiah yang dibawa
sarnpai kc Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat
dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa
seimbang dengan makanan yang dikclwrkan itu,,, dia
berkata, *Jika dia membunuh bunurg unt4 maka dendanya

-{agi orang yang lapang- adalah berkurban dengan

kambing, makanan yang sebanding dengannya, atau

berpuasa."

Dia berkatq "Setiap kalimat dalam Al eur'an yang

menggunakan lafa?h au (atau), menrurjukkan adanya pilihan
kepada pelakunya.'617

12647. Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kan i, dia berkata: Hajjaj mengabarkan

kepada kami dari Athq tentang firman Allah SWT, ',gr$il
#ii$( "Maka dendonya iatah mengganti dengan

6t7 shahih Al Butihqi dalam kitab KSarat Al Aimut, bab: Firman Allah swr
i{}A';i; ;C[yitffi, Asy-Syaf i datam At Umn efi8il), dan As-suyuthi
ddlarn Ad-Durr (3 I 194).
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binatang ternak seimbang dengan buruan yang

dibunuhnya, " dia berkata, "setiap kalimat dalam Al Qur'an
yang menggunakan lafazh au (atat) menunjukkan adanya

pilihan kepada pelakunya."6l8

12648. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Asbath

dan Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Daud, dari

Ikrimah, dia berkata, "setiap lafazh au (atat) dalam Al
Qur'an, menunjukkan adanya pilihan, dan setiap lafazh,
'Barangsiapa tidak mendapatkannya', menunjukkan adanya

*ar1rr.::619

12649. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Al Hasan, dengan

riwayat yang sama.62o

12650. Ya'qub menceritakan kepadaku, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Laits mengabarkan

kepada kami dari Atha dan Mujatrid, mereka berdua

mengomentari firman Allah SwT, 4ii$i('Jr"S;i
"Mola dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak

seimbang dengan buruan yang dibunuhnya," bahwa jika
didapatkan latazh au (atau) dalam Al Qur'an, berarti ada

pilihan untuk pelakunya.62 I

Ibid
Shahih Al Bukhari dalam kitab Kafarat Al Aiman, bab: Firman Allah, ;if<i
'4<F, tfr |l.5rEL Asy-Syaf i dalan Al Umm (2fi88), dan As-suyuthi dalam

Ad-Durr (31194) dengan menyebutkan Ibnu Abu syaibah, Ibnu Jarir, serta Ibnu
Al Mundzir sebagai sumbernya.
As-suyuthi dalam Ad-Durr (31194) dengan hanya menyebutkan lbnu Jarir
se-bagai sumbemya.
rbid

6lt

6r9
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12651. Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

batrwa jika didapatkan lataz}l au (atat) dalam Al Qur'an,
berarti ada pilihan untuk pelakunya.62

12652. Al Qasim menceritakan kepada karf, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hurrah

mengabarkan kepada kami dari Al Hasan {ia berkata:

Ubaidah mengabarkan kepada kami dari Ibratrim- mereka

berdua berkat4 "Jika didapatkan latazh au (atau) dalam Al

Qur'an, berarti ada pilihan untuk pelakunya."523

12653. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh

menceritakan kepada kami dad Laits, dari Mujahid, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, *Jika didapatkan lafazh au (atau) dalam

Al Qur'arU berarti ada pilihan untuk pelakuny4 dan setiap

lafah,'Barangsiapa tidak mendapatkannya', menunjukkan

urutan."624

Ulama yang menyatakan batrwa denda dibayar berdasarkan

pilihan di antara tiga perkara tersebut, berbeda pendapat tentang tata

cara membayar denda dengan memberi makan dan puasa, yakni ketika

mereka memilih salah satu di antara keduanya.

Pertama: Sebagian ulama berpendapat bahwa dia wajib

menghargakan binatang ternak (yang sebanding dengan binatang

buruan) dengan makanan, kemudian berpuasa satu hari untuk satu

nud.

Ibid.
rbid
Ibnu Abu Syaibah dalamAl MushannafQla9\.

ED,
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12654. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu
T*ridah mengabarkan kepada karni, dia berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku berkata kepada

Atha, "Apakah mal<rn firrnan Allah SWT, (Q,$ 3f. j
'Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan

itu?' Ia menjawab, *Jil@ ia membunuh binatang yang

sebanding dengan kambing, maka kambing tersebut dinilai
dengan matcanaru kemudian dia berpuasa satu hari untuk

makanan senilai srltv mud."625

Kedua: Berpendapat batrwa jika ia hendak membayar denda

dengan makanan atau puasa, maka ia wajib menilai binatang bunran

dengan makanan, kemudian bersedekah dengan makanan, atau

berpuasa

Mereka lalu berbeda pendapat tentang puasa.

Sebagian ulama berpendapat batrwa berpuasa satu hari untuk
makanan senilai satu mud.

Ada yang berpendapat

makanan senilai setengah sfta.

Ada yang berpendapat

makanan senilai safu sfta.

batrwa berpuasa satu hari untuk

bahwa berpuasa satu hari untuk

Riwayat yang menjelaskan bahwa binatang buruanlatr yang

dihargakan adalah:

12655. Basyar bin Mtradz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Jami bin Hammad menceritakan kepada karri, dia berkata:

ta Ad-Durr(3/195).
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Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, dia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang

firman Allah SwT, '.t;AW{Wt;'u-$QV "Hai orang-

orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang

buruan," dia berkata: Qatadah berkata: Kedua hakim

menetapkan binatang temak, maka jika ia tidak memilikinya,

berarti harga (binatang buruan) tersebut ditentukan dengan

makanan, kemudian dia berpuasa dua hari untuk makanan

senilai satu sha.a6

Ketiga: Berpendapat batrwa apa artinya membayar denda

dengan makanan, karena yang sanggup menunaikannya berarti

sanggup pula membayar denda dalam bentuk binatang ternak, lalu

orang yang bisa membayar dengan binatang ternak, tidak boleh

menunaikan denda dengan yang lainnya.

Mereka berkata, "Allah SWT menuturkan kaffarat dengan

makanan hanya untuk menjelaskan lafarat dengan puasa, sama sekali

bukan untuk menjelaskan bahwa di antara lcaffarat adalatr dengan

memberi makan."

Penafsiran seperti itu telah kami jelaskan sebelumnya.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat menurutku adalatr

yang mengatakan batrwa maksud ayat tersebut adalatr, denda yang

harus ditunaikan oleh orang yang membunuh binatang buruan yaitu

binatang yang serupa dengannya, bukan nilainya, karena yang

dimaksud dengan nilai adalah dinar dan dirham, sementara keduanya

bukan benda yang serupa dengan binatang buruan.

6% Al Muhuru At WajizQD4O).
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat menurutku
berkaitan dengan firman Allah SwT, i$sii-';'u5fr,)t:Li$St

17,Q, "Atau (dendanya) membayar tcaffarat dengan memberi malan
orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makantan yang
dikcluarlan itu," adalahdalam bentuk pilihan. Artinya, denda itu bisa

ditunaikan dengan memilih salatr sattr dari tiga pilihan yang Allah
SWT ugkapkan, karena Allah SWT menjadikan denda tersebut

sebagai hukuman atas perbtralannya membunuh binatang buruan

ketika ihram, padatral sebelum ihram dihalalkan, persis *prti /idyah
dengan puas4 sedekah, atau menyembelih karena memotong rambut
karena penyakit bagi orang yang sedang melakukan ihram, padahal

sebelumnya dihalalkan baginya. Larangan mencukur rambut ketika
melakukan ihram, sama dengan larangan membunuh binatang buruan
ketika itu.

Selanjutnya kami katakan bagi yang menolak uraian tersebu!
bahwa huhm Allah bagi orang yang membunuh binatang buruan

dalam ihram adalah binatang temak yang semisal, lraffarat dengan

memberikan makan kepada orang miskin, atau berpuas4 seperti

hukum yang berlaku bagi orang yang mencukur rambut dalam ihram
dengan puas4 sedekatr, atau berkurban. Anda mengambil makna
pilihan untuk salatr satunya, dan mengingkari yang lainnya, maka

apakatr Anda bisa membedakan di antara keduanya sehingga

menyatakan demikian?

Para ulama berbeda pendapat tentang cara menghargakan

ftetika dia hendak membayar denda dengan makanan).

Pertama: Sebagian ulama berpendapat bahwa binatang buruan

dihargakan di tempat terbunuhnya. Inilah pendapat Ibratrim An-
Naklp'i, Hammad, Abu Hanifatr, Abu Yusuf, dan Muhammad.
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Sebelumnya aku telah menutrukan riwayat dari Ibratrim dan

Hammad, dan itulatr pendapat yang diungkapkan secara tegas oleh

Abu Hanifatr serta murid-muridnya.

Kedua: Berpendapat bahwa binatang buruan dinilai sesuai

dengan harga yang berlaku di tempat dia membayar kaffarat.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12656. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu

Zrridah menceritakan kepada kami, dia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Amir, dia berkata

tentang orang ihram yang membunuh binatang buruan di

Khurasan, "Dia harus membayar kaffara, di Makkah atau

Mina."

Dia pun berkata, "Makanan tersebut disesuaikan dengan

harga yang berlaku di tempat membayar kaffarat."627

12657. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Yaman menceritakan kepada kami dari Israil, dari Jabir, dari

Asy-Sya'bi, tentang orang ihram yang membunuh binatang

buruan di Khurasan, dia berkata, "Ditetapkan dengan (harga)

Makkah."628

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat menurut kami

adalah, jika si pembunuh binatang buruan akan membayar denda

dengan binatang ternak, maka cukup baginya dengan binatang ternak

yang paling serupa dalam rupa dan paling mendekati ukuran badan.

Jika dia hendak membayar denda dengan makanan, maka ia harus

menghargakan binatang buruan di tempat buruan, karena pada asalnya

As-Suyuthi dalalm Ad- Dur (3 I 194).
Ibid

6n
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di tempat itu pula ia harus membayar lraffarat dengan makanan.

Selanjutnya ia bisa memberikan makanan di tempat tersebut, di
Makkah, atau di tempat lainnya, karena Allah SWT hanya

menetapkan dibawa ke Makkah bagi Ktrban, bukan denda yang

lainnya" sehingga pembayar denda -{engan cara memberi makanan

dan puasr bisa menunaikannya di mana saja."

Pendapat yang kami unglopkan serupa dengan pendapat

sekelompok ulama

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12658. Hannad menceritakan kepada karni, dia berkata: Ibnu Abu
Taidah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu

Arubah menceritakan kepada kami dari Abu Ma'syar, dari

Ibrahim, dia berkata, "Kurban harus ditunaikan di Makkah,

sedangkan memberi rnakan dan puasa, bisa ditunaikan di
numa *ju.'"'

Sementara itu, yang lain menyelisihinya, mereka berkata,

"Hadyu dan memberi makan hanya bisa dilakukan di Makkah,

sedangkan berpuasa bisa dilakukan di mana saja."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12659. Hannad menceritakan kepada karni, dia berkata: Waki

menceritakan kepada kafid -Ibnu Waki menceritakan

kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepada

kami- dari Hammad bin Salamatr, dari Qais bin Sa'ad, dari

Atha, dia berkata, "Menyembelih dan memberi makan hanya

62e lbnu Abu Syaibah dalam At Mushamaf (3/185) dan As-suyuthi dalam Ad-Dun
(31194) dengan menyebutkan Ibnu Abu Syaibah, serta lbnu Jarir sebagai
sumbemya-
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bisa ditunaikan di Makkah, sedangkan puasa bisa dilakukan

di mana saja."63o

12660. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki

menceritakan kepada kami -Ibnu Waki pun menceritakan

kepada l€rf, dia berkata: Bapakku menceritakan kepada

kami- dari Malik bin Mighwal, dari Ath4 dia berkata

"Kafarat haji hanya dilakukan di Makkatr.'63r

12661. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia

berkata: Aku bertanya kepada Atha, *Dimanakah makanan

itu harus disedekatrkan?" Atha menjawab, "Di Makkah,

karena kedudukannya sama dengan berkurban." Atha

berkata, "Allah SwT berfirman, .,,'te- ii'qsi6'Ji*.6,
,Kii'd|:6'fu Sf"Vi 'Matra dendanya iatah

mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan

yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di

antara kamu sebagai hadiah yang dibmta sampai kc

Ka'bah', karena dia membunuh binatang buruan di tanatr

Haram 
-Baitullatl- 

maka dendanya pun di sana."632

Al hadyu hanya bisa ditunaikan di Ka'bah, seperti dijelaskan

Allah SWT dalam firman-Nya, disembelih di sana, lalu disedekahkan

kepada orang-oftmg miskin yaag ada di tanatr haram. Maksud dari

"Ka'bah" dalam konteks ini adalah tanah haram secara keseluruhan, ia

bisa menyembelihnya kapan sajq sebelum haxi Kurban atau

Ibnu Athilyatr dalam Al Muhtrar Al Wajiz QD40).
As-Suyuthi dalan Ad-Dwr (31195) dengan menyebutkan Ibnu Jarir, dan Abu
Syaikh seb4gai sumbernya.
As-Suyuthi dalan Ad-Durr (31194) dengan hanya menyebutkan tbnu Jarir
sebagai sumbernya.

630

631

632
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setelatrnya. Demikian pula untuk kaffarat dengan makanan dan puasa,

ia bisa melalorkannya kapan saja.

Pendapat tersebut sama seperti pendapat para ulama tafsir,

hanya saja mereka berbeda dalam kaffarat dengan makanan, seperti

yang telah tcami jelaskan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12662. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu
Taidah menceritakan kepada karni, dia berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada karri, dia berkata: Aku bertanya kepada

Atha tentang finnan Allah SWT, ti,t)qil;sJioj"Atou
berpuasa seimbang dengan makanon yang dikeluarkan itu,"
*Apalcah puasa tersebut ditentukan waktunya?" "Tidak,
kapan saja dia bisa melakukannyq tetapi menurutku lebih
cepat lebih baik,' jawab Atha.633

12663. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu
Z:iidah menceritakan kepada karni, dia berkata: Ibnu Juraij

menceritakan kepada karni, dia berkata: Alu bertanya kepada

Ath4 "Seseorang membunuh binatang bunran ketika
melakukan haji atau umralU lalu dia membawa dendanya ke

tanatr haram pada bulan Muharram atau yang lainnya, apakah

hd itu sah?" Atha me4iawab, "Ya." Dia lalu membaca

firman Allah SWT, i*ii'Ut:$ "sebagai tudiah yang
dibau,a sampai kc Ka'bah"

Hannad berkata: Yatrya berkata, *Itulah pendapat yang kami
pegang.'634

As-Suyuthi dalalrn Ad-Dun (3/195) dengan hanya menyebutkan lbnu Jarir
sebagni sumbernya.
Al Muhoru Al WajizQD40).

633

63t
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12664. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu

Zairdah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij

dan Ibnu Abu Sulaim mengabarkan kepada kami dari Athq
dia berkata, *Jika engkau datang ke Makkah dengan

membawa denda, maka sembelihlatr di sana, karena Allatl
SwT berfirman, ,Xii UVf, "sebagai hadiah yang dibmta

sampai kc Ka'bah," kecuali dia tiba pada sepuluh hari

pertama, maka sebaiknya ia mengakhirkannya sampai hari

penyembelihan (tanggal seputuh).535

12665. Hannad menceritakan kepada karni, dia berkata: Ibnu Abu

T.zridah menceritakan kepada karni, dia berkata: Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami dari Atha, dia berkata" "Orang

yang membunuh binatang buruan bersedekatr di Makkah,

karena Allah SWT berfirman, *ti'&tf, 'sebagai hadiah

yang dibavta sampoi ke Ka'bah'."636

Penakwihn lirmen Altah: 6j [ttj 3i"i1 (Atuu berpuasa

seimbang dengan malunan yang dikelrurhan ilu)

Abu Ja'fer berkrte: Maksudnya adalah, "Atau si pembunuh

binatang buruan yang sedang ihram, melakukan puasa sesuai dengan

binatang buruan yang dibunuh, yakni binatang buruan tersebut

dihargakan dalam keadaan hidup di tempat terbunuhnya, kemudian

dia berpuasa satu hari untuk makanan senilai sat.t mud, karena Nabi

SAW mengukur satu mud untuk puasa satu hari dalarn kaffarat orang

yang menggauli istrinya pada bulan Ramadhan."

63t As-Suyuthi dalam ld-hsr (3/195) dengan hanya menyebutkan lbnu Jarir
sebagai sumbcrnya.

636 lbid
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Jika ada pertanyaan, "Kenapa engkau tidak menetapkannya

dengan satu hari untuk satu, sha, atas dasar qiyas kepada kasus yang

hampir sama denganny4 yakni htrkum Nabi SAW kepada Ka'ab bin
Ujrah dengan memberi tiga sha makanan kepada enam orang miskin,
dan jika memilih kaffarat dengan puasa, maka puasa selama tiga hari?
Artinya, tiga hari untuk trga slto. Kasus ini lebih serupa bagi lcaffarat

orang yang membunuh binatang buruan, daripada kaffarat orang yang

menggauli istrinya pada siang hari saat bulan Ramadhan?"

Jawabannya adalah, "Qiyas adalah menganalogikan cabang

yang diperdebatkan kepada asal serupa yang disepakati. Tidak ada

perbedaan, laffarat puasa tidak bisa diukur dengan satu hari untuk
satu sfta. Jadi, perbandingan antara puasa dengan memberikan makan
pada kasus membuntrh binatang btruan adalah berbeda, karena yang

asal tidak bisa dianalogikan kepada yang asal. Sama saja, baik
mengembalikan hukum puasa sebagai kaffarat memburuh buruan,

kepada hukum koffarat karena mencukur, dalam kasus sebagai

pengganti dari makanan, atau mengembalikan hukum puasa karena
mencukur rambut kepada kaffarat membunuh binatang buruan, dalam
kasus sebagai pengganti dari makanan, sehingga ketentuannya satu

hari untuk sattt mud, atau setengah sfta.

Kami telah menjelaskan makna al adlu dalam bahasa Arab,637

yakni mengtrkur sesuatu dengan benda yang tidak sejenis dengannya.

Adapun al idlu merupakan ukuran serupa dalam sejenis.

Sebagian ulama berpendapat batrwa al adlu merupakan
mashdar dari lafazh jra aaam ungkapan, t* \V rj4r'cj3b ,,Aku

menyamakan lal itu dcngan baik"

t7 Lihat taBir surah Al Baqarah ayat 4t dan 123.
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Mereka berkata, "Al adlu (dengan harakatfathoh) mengandung

makna serupa."

Akan tetapi, mereka membedakan Y,ala al adlu dalan kalimat

tersebut dengan kata at idtu dalarnkalimat l[is' ';V (dengan harakat

kasrah pada huruf ain).

Mereka juga memberikan harakat fathah pada firman Allatl

SwT, 3:; A ti, {j " Don tidak apan diterima sucttu tebusan

daripadanya," da1, 6; illls 3'i 5 "Atau berpuasa seimbang

dengan makanan yang dilceluarkan itu." Hal ini seperti yang mereka

ungkapkan dalam kalimat, \it i17 (wanita yang tenang) dengan

kalimat A-t'f= (batu yang berat).

Ada yang berpendapat bahwa al adlu artinya berbuat adil

dalam kebenaran, sedangkan al idlu (dengan lcosrah) artinya serupa.

Sebelumnya aku telah menjelaskannya dengan berbagai dalit.

Lafazh 6Q dt-nashab'lran karena kedudukannya sebagai

tamyiz,seperti kalimat, tt', "b:'rrp (* "Aht memiliki selcantong

samin," dan,,ab f t )!i "Satu kati madu. "63t

Malata yang kami ungkapkan serupa dengan yang dikatakan

oleh ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12666. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Jtraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku

bertanya kepada Atha, "Apakah makna firman Allah SWT,

6i AS 3i 'Berpuasa seimbang dengan makanan yang

638 Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'm(31320).
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dikcluarkan itu'? " Ia menjawab, "Puasa yang sebanding

dengan makanan. Satu hari untuk satu mud, yakni diqiyaskan

kepada kafarat puasa Ramadhan dan zhihar."

Juraij menduga ittr hanya sebatas pendapatnya, dan tidak
mendengarnya dari seorang pun, bukan pula keputusan

Sunnah.

Juraij berkata: Aku lalu bertanya kembali, "Apakah makna
firman Allah SWT, ti,tiqilisS'i'B"rpu o seimbang

dengan makonan yang dikeluarkan itu'? " Ia menjawab, ..Jika

ia membunuh binatang buruan yang sebanding dengan

kambing, maka kambing tersebut dihargakan dalam bentuk
makanan" kemudian dia berpuasa satu hari untuk satlumud.,,

Setelah itu aku tidak bertanya lagi kepadanya" apakatr hal ini
hanya merupakan sebuatr pendapat atau sunnatr rasul?63e

12667. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, dia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
Basyar mengabarkan kepada karni dari Said bin Jubair,

tentang firman Allah SWT, t1i A;.,LLtr ,Atau 
berpuasa

seimbang dengan makanan yang dikcluarkan itu." Ia
berkata, 'Yal<rti dengan puasa selama tiga sampai sepuluh
hari.'640

12668. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Hammad,

63e As-suyuttri dalam Ad-Dttrr (3tlg5) dengan hanya menisbatkan Ibnu Jarir
sebagai sumbernva.* auairrazzat< daian At Mushannaf (4/397, 8196) dari SuSan Ats-Tsauri, dari
Ibnu Juraij, serta As-suyuthi dalam Ad-Durr (3ll91) dengan hanya
menyebutkan Ibnu Jarir sebagai sumbemya.
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tentang firman Allah SwT, W*,1!i3 SLii "Atau berpuasa

seimbang dengan malanan yang dikcluarkan itu,"

maksudnya adalah denda. Jelasnya, jika dia tidak memiliki

(uang) yang cukup unttrk membeli Kurbar5 berarti juga tidak

memiliki makanan untgk disedekatrkan Yang tidak senilai

dengan harga kurban, maka ditetapkan baginya berpuas4

yakni satu hari untuk setengatr sla.ilr

12669. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin

Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, ;1

6? A;t 3'i "Atau berpuasa seimbang dengan makanan

yang dilceluarkan ifii," dia berkata, *Jika orang yang sedang

ihrarn membunutr binatang buruan, maka diberikan sanksi;

jika ia membunuh nrsa (misalnya) atau yang serupa

dengannya" maka dia tmrus menyembelih kambing di

Makkah. Jika tidak mendapatkannya, maka dia wajib

memberi malon untuk enam orang miskin. Jika ia tidak juga

mendapatkannya, maka wajib berpuasa selama tiga hari. Jika

ia membunuh kijang atau yang serupa dengannya, maka

dendanya sapi. Jika tidak adq maka wajib memberikan

makan kepada dua Puluh orang miskin. Jika tidak

mendapatkannya pula, maka berpuasa selama dua puluh hari.

Jika ia membuntrh burung rurta, keledai liar, atau yang serupa

dengannya, maka dendanya unta gemuk. Jika tidak ada' maka

memberikan makan kepada tiga puluh orang miskin. Jika

tidak ada juga, maka berpuasa selama tiga pultrh hari.

5{r Tafsir Ath-Thabari (61315).
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Maksud dan malanan adalah sattt mud, yakni satu mud yang

mengenyangkan mereka. "fl 2

12670. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr
bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, dari Said, aku

(Amr bin Abu Syaibatr) bertanya kepadanya tentang seorang

mtrhrim (yang sedang ihram) membunuh binatang bunran,

dia dikenakan sanksi, baik berupa kambing, spi, maupun

unta, akan tetapi dia tidak mendapatkannya, lalu

bagaimanakah puasa atau sedekatr yang seimbang

dengannya? Dia menjawab: Dia bisa membayar dengan

harganyq jika tidak mendapatkan yang seharga dengannya,

maka dihargakan dalam bentuk makanan; sattt mud untuk

satu orang miskin, kemudian dia berpuasa satu hari untuk

satu mud.il3

Penakwilan fiman Allah: .r,JJC.;3r:$ (Supaya dia

nurusahan akibat buruk dari perbuatannya)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT mewajibkan denda dan

kaffarat bagi seorang muhrim yang membunuh binatang bunran,

seperti diungkapkan dalam ayat tersebut, agar mereka merasakan

akibat buruk dari perbuafannya.

Maksud lafazh ..ti adalah dosq dan perbuatannya

membunutr binatang yang dilarang oleh Allatr SWT ketika ihram.

Allatt SWT menetapkan, "Aku mewajibkan kaffarat

kepadanya agar dia bisa merasakan akibat buruk dari dosa yang

il2 lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (4/l2OS).s' Ibnu Abu Syaibah dzlan Al Muhannof (3llg2) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
Qll0l),cet. Do Al Fib
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dilalorkannya, atau dengan amalan yang dilakgkannya, agar dia

merasakan kesulitan dan kelelatran karena dosa yang dilakukannya.

Makna asal lafazh lLJji adalah sesuahr yang sangat dibenci,

contoh lain dalam firman Altah SwT, *j(if ill3i:Sl-ttlt#
@ "Mal(o Fir'aun mendurhakai Rasut itu, lalu Kami siksa dia

dengan silcsaanyang berat. " (Qs. Al Muzammil [73]: 16).

Dengan firman-Ny4 .r,13-;3tli1- "srrpoyo dia merasakan

akibat buruk dari perbuatannya," Allah swT menjelaskan batrwa

lcaffarat dalam benttrk harta atau fisik adalah htrkuman atas

perbuatannyq walaupun perbuatannya itu menjadi penghapus atas

dosa yang dilakukannya

Makna tersebut sama seperti pendapat ulama tafsir.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12671. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Sudi,

tentang firman-Nya" 9il ,)$ "Akibat buruk dari

perbuatannyo," batrwa -maksudnya adalah hukuman atas

doru yrog ditatort anny".*

Penakruilan firman Allah:'rr'fit'#;6 ffi"I1G'ii 6;
(Allah tetah nunaaflean apa yang telah lalu Dan barangsiopa yang

hembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman kepada orang-

orang yang beriman kepada Rasul-Nya SAW, "Wahai orang-orang

a1 Ibnu Abu Harim dalam tafsirnya (41129) dan As-Suyuthi dalan Ad-Dur
(3/195) dengan menisbatkan lbnu Jarir serta Abu Hatim sebagai sumbernya.
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beriman! Aku memaafkan perbuatan yang telah kalian lakukan pada

z*rmaln jahiliryah, yakni ketika kalian membunuh binatang buruan

ketika ihram. Kalian tidak diberikan sanksi ketika hal itu dilakukan
sebelum ada ketetapan dari-Ku atas keharamannya. Akan tetapi,

barangsiapa mengulanginya, yaitu membunuh binatang buruan ketika
ihram, setelatr ada ketetapan hukum, maka Aku akan menyiksanya."

Juga bisa bermakna, "Barangsiapa mengulanginya setelatr ada

ketetapan haram dalam Islam, maka Aku akan menyiksanya di akhirat
kelak. Adapun di dunia" maka yang harus ditunaikannya adalatr denda

danluffarat.

Para ulama berbeda pendapat tentang penalovilan ayat

tersebut:

Sebagian ulama berpendapat seperti yang telatr kami jelaskan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12672. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu
Taidah menceritakan kepada karni, dia berkata: Ibnu Juraij
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada

Athq "Apakatr makna firman Allah SWT, '66(5'iti6L
'Allah telah memaaflron apa yang telah lalu2,, Dia
menjawab, "Yakni apa yang telah dilakukannya pada masa
j.ahiliyyah.'Aku pun bertanya, "Lalu apa makna firman-Nya,

'$'ii'#ic#i "Dan barangsiapa yang kembali

mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya?,, Ia
menjawab, "Barangsiapa melakukan hal itu setelatr masuk



TafsirAdr.:Ihafui

Islam, maka Allah SWT akan menyiksanya, dan ia pun harus

membayar kaffarat.'ils

12673. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada

Athq lalu beliau menuturkan (seperti riwayat tadi) dengan

tarnbahan, dia berkata, "Jika dia mengulang kembali dan

membunuhnya, maka ia wajib membayar kafarat." Aku lalu

bertanya kepadanyq *Apakatr ada hukuman tertentu bagi

yang mengulanginya kembali?" Ia menjawab, "Tidak." Aku
bertanya lagi, "Apakah engkau berpendapat bahwa Imam

berhak memberikan sanksi kepadanya?" la menjawab, "Itu
adalatr dosa antara dirinya dengan Allah SWT, tetapi -
tentunye dia trarus membayar tebusan."ffi

12674. Su$an menceritakan kepada karni, dia berkata: Muhammad

bin Bal<r dan Abu Khalid menceritakan kepada kami dari

Ibnu Jtraij, dari Atha, tentang firman Allah SWT, ;C#i
'+'li i# "Dan barangsiapa yang kcmbali

mengerjakannya, niscaya Allah alan menyiksanya," ia

berkata, "Dalam Islam, ia juga harus membayar kaffarat."

Aku lalu bertanya, *Apakah ada sanksi yang dikeluarkan

oleh Imam unhrknya?" Ia menjawab, "Tidak.'647

12675. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki

menceritakan kepada kami {emikian pula Ibnu Waki, ia

Al Baihaqi dalam ll Kubra (5/180) dan As-Suyuthi ddam Ad-Dun (3/195)
dengan menyebutlon lbnu Abu Syaibah, AM bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, serta Abu Sfikh sebagai sumbemya.
Ibttu Abu Hatim dalam tafsirnya@11209).
tbid

ffi
g7
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menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami- dari Suffan, dari Ibnu Juraij,

dari Ath4 tentang firman Allah SwT, '6fi(U'ii6; "Allah

telah memaa/kan apa yang telah lalu," bahwa maksudnya

adalah yang terjadi pada masa jahiliyyatr. ;G#'t "Dan

barangsiapa yang lcembali mengerialrannya," maksudnya

adalah pada masa Islam, 'rr.':i'#"Niscrya Allah akan

menyiksanya," maksudnya adalah ia juga harus membayar

kaffarat. Aku lalu bertanya kepada Ath4 "Apakah ia juga

mendapatkan sanksi dari Lnam?" Ia menjawab, "Tidak."64E

12676. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: AMurratunan menceritakan kepada kami, dia

berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij,

dari Atlra, dia berkata *Kesalahan, sengaja, atau pun lupa,

tetap saja diberikan sanksi, dan setiap kali dia melalorkannya"

Allah SwT berfirman, 63efii6'Allah telah memaafkan

apa yang telah lalu'. " Dia berkata "Hal itu terjadi pada masa

jatriliryah.'4'ni?j'iiGfi3'Dan barangsiapa yang

lrembali mengerjaka nnya, niscaya Allah akan menyiksanya',

artinya dengan lcafarat."

Su&an berkata: Ibnu Juraij berkata: Aku lalu bertanya
*Apakatr sultan berhak memberikan sanksi kepadanya?" Dia

menjawab, "Tidak.'649

12677. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Bakar dan Abu Khalid menceritakan kepada

kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Alor bertanya kepada

n lbidae lbid
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Atha tentang firman Atlah swT, '6trG'ii(i "Ailah telah

memaaJkan qpa yang telah lalu, " ia menjawab, "Maksudnya

adatah yang terjadi pada masa jatrililyatr.'650

12678. Ya'qub menceritakan kepada karri, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Abu Basyar, dari Atha bin

Abu Rabab, dia berkata, "Tetap diberikan sanksi setiap kali

dia mengulanginya'rsl

12679. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid, dia

berkata, "Setiap kali orang yang ihram membunuh binatang

buruan karena lupq maka ia diberikan sanksi."652

12680. Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepadaku, dia

berkata: Fudhail bin lyadtr menceritakan kepada kami dari

Manshur, dari lbrattim, dia berkata, "Setiap kali orang yang

ihram membuntrh binatang buntan, maka ia diberikan

"onk*i.'553

12681. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Suffan

bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih,

dari Atha dia berkata, "Barangsiapa membunuh binatang

buruan, kemudian dia mengulanginya lagi, maka dia tetap

diberil@n sanksi.'6'{

Ibid
Ibnu Abu Hatim dalam a6irnya (411209) dan Abdurazzak dalarn Al
Muhamaf(41390, 391).
Abdnrrazzak dalam Al Musnannd @1390).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr (31196) dengan menyebutkan Ibnu Jarir sebagai
sumbemya.
Sunan Said bin Manshur (41162l) dmAd-Durr Al Mantsur (31196).
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12682. Amr menceritakan kepada kami, dia berkata: Su$an bin

Uyainah menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Hind,

dari Said bin Jubair, dia berkata "Dia tetap diberikan sanksi,

apakah pantas hukum tersebut dicabut darinyq dan apakah

pantas jika ia dibiarkan begitu saja?'6ss

12683. Amr menceritakan kepada karni, dia berkata: Abdul Wahhab

menceritakan kepada karni, dia berkata: Daud bin Abu Hind

menceritakan kepada kami dari Said bin Jubair, Daud

berkat4 "Bagaimana hukurn orang yang membunuh binatang

bunran dalam keadaan ihram, lalu dia dihukumi, kemudian

dia mengulanginya lag,i?" Said menjawab, "Dihukumi
l"gr.'"u

12684. Amr menceritakan kepada karni, dia berkata: Katsir bin
Hisyam menceritakan kepada kard, dia berkata: Al Farat bin

Salman menceritakan kepada kami dari AMil Karim, dari

Athq dia berkata, "Dihtrkumi setiap kali dia

mengulangirrya."6sT

Ada yang berpendapat bahwa Allah SWT memaafkan

perbuatan yang kalian lakukan pada masa jahiti)'yah, dan siapa saja

yang mengulanginya pada masa Islam, maka Allah SWT akan

membalasnya" yakni dengan membayar kafarat.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12685. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Zuhair, dari Said bin Jubair

Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya (411209).
Ibid
Said bin Manshur dalam sunannya (41162l) dan lbnu Abu Hatim dalarn
taBimya (4/1209).

'l
655

6$
617
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dan Atha, tentang firman Allah SWT, '$'Kt'#iLfii
"Dan barangsiapa yang kcmbali mengerjakanrrya, niscaya

Atlah akan menyilcsanya," '^i'$'ij.i mereka berdua

berkata Allah SWT menyiksanya dengan ganjaran yang

setimpal,,fir?'ni6;Altatr swT memaafkannya atas

perbuatan pada masa jatriliyyatr.6st

Ada juga yang berpendapat batrwa Allah SWT memaafkan

orang yang membruruh binatang buruan pada kali pertama setelatr ada

ketetapan hukum haram, dan barangsiapa yang mengulanginya maka

Allah SWT akan menyiksanya" tanpa ada kewajiban membayar

lcafarat.

Riwayat-riwayl y*g sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12686. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdulllatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadaktr dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, bahwa barangsiapa

membunuh binatang buruan dalam keadaan ihram, maka

diberikan sanlci sekali saja, dan jika ia mengulanginya maka

dikatakan kepadany4 "Allatr akan menyiksamu," seperti

yang Allatr firmankan.65e

12687. Yatrya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepada kami,

dia berkara: Fudhail bin Iyadtr menceritakan kepada kami

6st Al Baihaqi dzlmAl Kubra(51180).
65e Atsar tersebut memiliki dua jalur; pertama dari Ali bin Thalhatr, dan yang kedua

dari Ilaimah, semuanya bersumber dari Ibnu Abbas.
AMunazzak dalam Al Muhannaf (41393),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(4ll209),Ibnu Abi Syaibatr ddam Al Mushannaf (31438), serta As-Suyuthi
dalan Ad-Dun (3/195) dengan menyebutkan Abdunazzak sebagai sumbernya.
Demikian juga Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Syailtt.

i
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dari Hisyam, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata,
*Jika orang yang sedang ihram membunuh binatang buruan,

maka diberikan sanksi, dan jika ia mengulanginya maka tidak
ada sanksi baginya" unrsannya diserahkan kepada Allatr
SWT; disiksa atau tidak sesuai dengan kghendak-Nya." Dia
lalu membacakan finnan Allah SWT, fr'fi#iL#i
t41iAfiV "Don barangsiapa yqng kembati

mengerjalcawrya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah
Moha Kuasa lagi menpunyai (kchtasaan untuk)

menyiksa. "660

12688. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Yatrya bin
Abu Zaidah menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Amir, dia berkata,

"Seseorang datang kepada S)ruraih dengan berkata, 'Aku
membunuh binatang btruan dalam keadaan ihram!' 'Apakatr
sebelumnya kamu juga melakukan hal itu?' tanya Snraih.
Syuraih menukas, 'Tidak'. Syuraih lalu berkata, 'seandainya

kamu menjawab iya, nisaya aktr seratrkan urusanmu kepada

Allah, Dialah yang akan membalasmu. Allah Maha Kuasa

dan mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa'."

Daud berkata: Aku lalu menceritakan hal itu kepada Said bin
Jubair, latu ia berkata, "Yang benar addah, dia tetap

diberikan sanksi, apakah pantas dia dibiarkan (tidak

dikenakan sanksi.'661

* Lih"t catatan kaki sebelumnya.
66r AMnrrazzak dalan Al Mushannaf (4/392, 8lE0), Ibnu Abu Syaibatr dalarn At

Mtsham$ (31438), dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr (3/196) dengan
nrenyebutkan Ibnu Abu Syaibah seb'gai sumbernya. Demikian pula Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir, serta lbnu Al Mundzir.
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12689. Abu Saib dan Amr bin Ali menceritakan kepadaku, mereka

berkata: Abu Muawiyatr menceritakan kepada karni dari Al
A'masy, dari Ibrahim, dia berkata, *Jika orang yang sedang

ihram membunuh binatang bunran, maka sepantasnya dia

ditanya, 'Apakah kamu melahrkan hal ini sebelumnya?' Jika

dia menjawab,'lya', maka katakan, 'Pergilatr, Allah SWT

akan menyiksamu!' Jika ia menjawab, 'Tidak', maka sanksi

ditetapkan unttrknya.'tr2

12690. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari

Syu'batr, dari Sulaiman, dari Ibrahim, tentang orang yang

membunuh binatang buruan, kemudian mengulangnya

kembali. Ia berkata, "Dahulu mereka berkata, 'Barangsiapa

mengulanginya kembali, maka tidak ada sanksi baginya,

akan tetapi unrsannya dikembalikan kepada Allah 51tr1pr.r:663

12691,. Amr menceritakan kepada karni, dia berkata: Ibnu Uyainatr

menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Hind, dari

Asy-Sya'bi, bahwa seseorang datang kepada Syuraih dan

berkata, err{ku membunuh binatang buruan!" "Apakatr pernatr

kamu lakukan hal ini sebelumnya?" tanya Syuraih. Ia
menjawab, "Tidak." Dia berkata, "seandainya engkau

menjawab iya mataaktr akan memberikan sanksi bagimu'."

12692. Amr menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu Adi
menceritakan kepada karni, dia berkata: Daud menceritakan

trz Abdurrazzak dalalm Al Muharn4$1392).
663 As-Suyuthi dalam Ad-Durr (3/196) dengan menyebutkan Abd bin Humaid dar

Ibnu Jarir sebagai sumbernya.
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kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dengan riwayat
yang sama.

12693. Amr menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ashim
menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Muhammad,

dari Syuraih, tentang orang yang membunutr binatang

buruan, dia berkata, "Diberikan hukuman jika dia kembali

melakukannya" Allah SWT akan menyiksanya."

12694. Ibnu Humaid menceritakan kepada kalni, dia berkata:

Hakam bin Salm menceritakan kepada kami dari Anbasah,

dari Salim, dari Said bin Jubair, tentang firman Allatl
svrr, )3;6i.r,'&"- 4ii$6',Jr,:$J(# tr-xin ;,
'$,,1 "Biorgriapa di antffa lcamu membunuhnya dengan

sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang

ternak seimbang dcngan buruan yang dibunuhrrya, menurut

putusan dua orang yang adil di antara kannu, " dia berkata"

"Diberikan hukuman pada kali pertama. Jika ia

mengulanginya maka tidak ada sanksi baginy4 hanya saja

dikatakan kepadanya, 'Pergilah, Allah SWT akan

menyiksamu', kecuali karena kesalatran, diberikan hukuman

selamanya.'ffi

12695. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Ktrushaif, dari

Said bin Jubair, dia berkata" "Orang yang membunuh

binatang bunran diberikan keringanan untuk kali pertama,

6 Abdnrrazzalc &lan Al Mush@(41393).
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dan barangsiapa mengulanginya maka Allah SWT tidak akan

membiarkannya, sehingga Dia menyiks any a.66s

12696. Hannad menceritakan kepada l<arni, dia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Su&aru dari l(hushaif, dari

Said bin Jubair, dengan riwayat yang samaffi

12697. Amr bin Ali menceritakan kepada karni, dia berkata: Yahya

bin Said dan lbnu Abu Adi menceritakan kepada kami,

semuanya dari Hisyam, dari lkrimatr, dari Ibnu Abbas,

tentang orang yang membunuh binatang buruan, kemudian

dia melakukannya kembali, dia berkata" *Tidak diberikan

htrkuman, hanya saja Allah SWT akan menyiksanya (dengan

denda).'667

12698. Amr menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, (# tr*r{f;;t
"Barangsiapa di .antara lwmu membunuhnya dengan

sengaja, " bahwa artinya adalatl dengan sengaja

membunuhnya, dan ia lupa sedang ihram. Itulah yang

diberikan sanksi berupa denda dan jika ia mengulanginya

maka tidak ada denda baginyq akan tetapi dikatakan

kepadanya *Allah SWT akan menyiksamu.'tr8

12699. Amr menceritakan kepada kami, Katsir bin Hisyam

menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Furat bin

65 AMurrazzak dalaur l/ Muhannd@/393, tlt5) serta As-suyuthi dalarn Ad-
Dwr Qll96) dengan menyebutkan lbnu Jarir dan Ibnu Abi Syaibah sebagai
sumbemva.6 lbtd.67 lbnu Kasir dalam tafsirnya (5t3il).ffi Abdnrrazzak dalam Al Mushom$(4139).
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Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abdul Karim, dari

Mujatrid, batrwa jika dia mengulanginya maka tidak ada

hukum denda baginy4 akan tetapi dikatakan kepadanya,
*Allah SWT akan menyiksamu."66e

12700. Amr menceritakan kepada kami, Yatrya bin Said

menceritakan kepada kami, Asy'ats menceritakan kepada

kami dari Al Hasan, tentang orang yang membunuh binatang

bunran, lalu dihukumi, kemudian dia mengulanginy4 dia

berkat4 *Tidak diberikan hukuman baginya."670

- Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Allah SWT

memaafkan perbuatan kalian membunuh binatang buruan sebelum ada

ketentuan dari Allah. Namun barangsiapa dari kalian mengulanginy4

sengaja membunutrnya dan ia pun ingat sedang ihram, padahal Allatl
telah mengharamkannya dan dia tahu hukumnya, maka sungguh Allatl
SWT akan menyiksanyq tanpa ada lwffarat dan denda yang harus

ditunaikannya di duria."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12701. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibnu Watrb mengabarkan kepada kami: Ibnu Zaid

berkatq tentang firman Altah SWT, '+';'i ?*;';G #i " Dan

barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah
alan menyilaanya, " dia berkata "Barangsiapa

mengulanginya 
-setelah 

dia tatru hukumnya haram, dan ia

Ibid.
Kami tidak mendapatkan riwayat dari Al Hasan yang menunjukkan demikian,
batrkan yang kami dapatkan dalan Mushannaf lbnu Abu Syaibah adalah, dia
berkata, "Setiap kali seseorang yang sedang ihram membunuh binatang buruan,
maka ditetapkan baginya sanksi." Demikian pula yang didapatkan dalam
MushannS Abfurrazzak (4/393), dengan makna yang sama.

69
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juga ingat sedang ihram- maka tidak sepantasnya seseorang

menetapkan denda baginya, akan tetapi hendaknya

mengembalikannya kepada siksa Allatr SWT. Sedangkan

bagi orang yang sengaja membunuh, akan tetapi lupa sedang

ihram, atau dia tidak tahu htrlumnya ainaramtcaq ntaka

merekalah yang ditetapkan dengan hulcuman denda

Sementara orang yang membunuhnya secara sengajq setelah

ada larangan Allah, dan ia tatru htrkumnya haram, serta tatru

batrwa ia sedang ihram, maka dialah yang diseratrkan kepada

siksa Allah, dan merekalah yang Allah nyatakan akan

mendapatkan siksa.'67 I

Pendapat tersebut serupa dengan uraian Mujahid yang telatt

kami utarakan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12702. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata:

Mu'tamar bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia

berkata: Zaid Abu Al Ma'alli menceritakan kepada kami,

bahwa seseorang membunuh binatang buruan dalam keadaan

ihram, lalu ia dimaafkaq kemudian ia mengulanginyq maka

Altah SWT mengirim api yang membakarnya. Itulah makna

firman Allah SwT, 'rrKt#i6i;i "Dan barangsiapa

yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan

menyiksanya," dia berkata "Dalam Islam."672

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat menurut kami

adalah yang menyatakan batrwa barangsiapa mengulanginya kembali,

maka Allah SWT akan menyiksanyq ia tetap memiliki kewajiban

Lihat pendapat ulama tafsir dalam Tafsir lbnu Katsir (51364).

Ibnu Abu Hatim (4ll2l0) dan Al Qurthubi dalam tafsimya(61317).

671

672

-
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membayar lcaffarat, karena Allah SWT hanya mengabarkan batrwa

Dia akan menyiksanya. Ketika Allah SWT mewajibkan denda atau

traffarat datam firman-Nya 4ii$i6 Jti":6i(iil t-{*;t
"Barangsiapa di antara lcamu membunuhnya dengan sengaia, maka

dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan

buruan yang dibunuhnya, " Allah tidak menyatakan bahwa kewajiban

tersebut gugur ketika dilakukan untuk kedua atau ketiga kalinya.

Jika seseorang menduga bahwa kaffarat bisa menghilangkan

siksaan, artinya jika knffarat itu wajib ditunaikan di dunia (bagi yang

mengulanginya) maka siksaan tersebut lenyap di akhirat, maka itu

merupakan dugaan yang salah, karena Allah SWT memberikan sanksi

sesuai kehendak-Ny4 bisa jadi Dia memberikan sanksi sebagian

kemaksiatan, dan meringankannya bagi kemaksiatan yang [ain, atau

sebaliknya. Hat itu seperti sanksi yang Allah SWT berikan kepada

perjaka yang melakukan zina, berbeda dengan sanksi yang Allah

tetapkan bagi pezina yang pematr menikah. Demikian pula perbedaan

sanksi antara pencuri yang mencuri yang seperempat dinar dengan

pencuri yang mencuri larang dari seperempat dinar.

Atlah SWT juga membedakan sanksi bagi pembunuh binatang

buruan unhrk pertarna kali, dengan sanksi orang yang melakukannya

setelatr itu; orang yang pertama kali melakukan hanya mendapatkan

sanksi membayar binatang ternak serupa, atau memberikan makan,

atau puasa yang sebanding dengannya. Itulah sanksi atas

perbuatannya. Oleh karena itu, Allah SwT berfirman, igllC.;|tl$
"supcya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. " Adapun

bagi orang yang mengulanglya kembali, maka Allah menetapkan

sanksi tersebut. Allah juga mengabarkan bahwa Dia akan

l
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menyiksanya, sebagai larangan keras agar seseorang tidak

mengulanginya kembali.

Seandainya setiap pelanggaran (dalam satu jenis dengan

tingkatan berbeda) memiliki sanksi yang sama, maka semua jenis

kejatratan harus memiliki hukuman yang samq dan sehanrsnya

siksaan di akhirat tidak lebih berat dari yang lain. Hd itu tentu saja

bertentangan dengan penjelasan Al Qur'an.

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah

mengulanginya setelatr datang catraya Islam kepadanya, dengan model

pembunuhan yang berlaku pada masa jahiliryah, yakni menganggap

halat perbtratan tersebut, padatral Allah telah menetapkan

keharamannya

Adapun orang yang membunuturya sebatas kefasikan, bukan

menganggapnya halal, maka yang wajib ditunaikannya hanyalatt

kaforat setiap dia mengulanginya.

Tak seorang pun dari kalangan ahli tafsir mengatakan seperti

itq keluarnya pernyataan tersebut dari pendapat ulama sudatr cukup

menunjulkan kekeliruannya, terlebih ada dalil yang membantaturya,

bagaimana tidak, zhahir ayat yang mematatrkarurya? Allah SWT

berfirrraru '$'fi'#iC#j "Dan barangsiapa yang kcmbati

mengerjalcannya, niscoya Allah akon menyiksanya," dalam ayat ini

Allah SWT mengungkapkannya secara umum, tanpa membedakan

orang-omng yang mengulanginya. Barangsiapa menyatakan makna

yang menyimpang dari zlwhir ayat, maka ia hanrs mendatangkan dalil

sehingga kita dapat menerima pendapatnya.

Jika ada yang berkata, "Bila makna ayat tersebut adalah,

'Barangsiapa mengulanginya" membunuh secara sengaja dalam

keadaan ihram, maka Allah SWT akan menyiksanya', berarti makna
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firman Allah SwT, "6t7?'iilL 'Allah telah memaaflran apa yang

telah lalu', adalah, 'Allah memaafkan dosa yang dia lalnrkan ketika

membunuh binatang buruan pada pertama kalinya'."

Dijawab, "Firman Allah SwT,:tr73$3;4 'supaya dia

merasalron aWbat buruk dari perbuatannya', merupakan dalil atas

kekelinran pendapat tersebut, karena memaafkan atas suatu perbuatan

dosa, adalah tidak memberikan hukuman sama sekali, padatral Allatl
SWT telatr memberikan akibat buruk atas perbuatan merek4 yaitu

sanksi. Jadi, kita tidak boleh menyatakan bahwa dia dimaafkan,

padatral Allah SWT telah memberikan sanksi dengannya. Sungguh,

berita Allah SWT bersih dari pertentangan satu dengan yang lain."

Lalu ada yang menyangkal, "Dengan apa engkau

mengingkari? Allah SWT memberikan akibat buruk kepada orang

yang ituarn, kemudian membunuh binatang buruan dengan membayar

denda atalu kaffarar, lantas Dia memaafkannya dari siksa yang lebih

berat?'

Dijawab, "Jika tafsir seperti itu dibenarkan menurut engkau -
kendati bertentangan dengan pendapat ulama tafsir-, maka apakatr

engkau juga bisa mengingkari bahwa siksaan yang Allah janjikan

setelatr mengulanginya adalah tambahan siksa yang telah Allatt

maafl<an pada kali pertama? Jadi, pendapat yang engkau utarakan

hanya menimbulkan konsekuensi lain yang serupa."

Penakwilan lirman Allah: t$|-i$Nt; 6ttah Maha

Kuosa lagi mempunyai [kekuosaan untahJ menyiloa)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT Maha Kuasa dalam

kekuasaan-Nya, tidak ada yang bisa memaksa-Ny4 serta tidak ada
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yang bisa menghalanginya ketika Dia akan menyiksa siapa saja yang

dikehendaki, karena semua maktrluk adalah ciptaan-Nya. Segala

urusan adalah perintah-Nya dan hanya milik-Nya segala keagungan

serta kekuatan.

Makna Lafazh l6-i "Lagi menpwryai (trehtasaan untuk)

menyiksa," maksudnya adalah menyiksa orang yang bermaksiat

kepada-Nya atas perbuatan maksiat yang dilalokan oleh orang

tersebut.

rfcc

'W iF':;rg t5'3i *;,ic{, ;3i 3# -{J

frL-lfii'x ti3$'t; gi 6 lt 34
@5'7:3

"Diholallirrxlbagifirrubhwlrrngbl.n"urrrJlorutdanmal<anart
(yangbqasal) dmilmt rebagai molsnan yanglczat

bagirnu, danbagi ofimg.orung yarrg dalanJ puialanan; dm
dihorolnlrrlrr atamw (menand<ap) bhunng buruf,n ilmat,
selanal<f,ntudalaffJilwam.DanbqtakwalahlepadacJ;lah

ydttgl<epada.Nyalahlwwal<anililcurnpulkan."
(Qs. Al Maa'idah [5]: 96).

Penakwihn Iiman Allah: ,:itlf;;$e'F'g
@ihalalkan bagimu binatang buruan lout dan mokonan [yang
berosalJ dari laut)

E
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, *Wahai orang-

orang beriman, dihalu11"r, bagi kalian binatang bunran laut, yakni
yang kalian kail dan didapatkan dalam keadaan segar."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12703. Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin Abu
Salamatr mengabarkan kepada kami dari bapaknyq dari Abu
Hurairatr, dia berkata: Umar bin Khaththab mengomentari

firman Allah swT, ii l;l'iJ 'j; "Dihatailran bagimu
binatang buruan laut," dia berkata, "Lafazh6{i maksudnya

adalah binatang yang dikail darinya."673

12704. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Simak, dia
berkata: Diriwayatkan kepadaku dari Ibnu Abbas, dia
berkata: Abu Bakar berkhutbatr di hadapan khalayak, dia
berkata, ii U'F 3; "Dihalalkan bagimu binatang
buruan lout," maksudnya adalatr yang dikail darinya.6Ta

12705. Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim
menceritakan kepada karni, dia berkata: Hushain
mengabarkan kepada kami dari Said bin Jubair, dari Ibnu
Abbas, tentang finnan Allah SWT i$lf'FJ;
"Dihalalkan bagimu binotang buruan lantt," dia berkat4
"Buruan laut adalatr yang dibunr di laut.'675

said bin Manshur dalam sunannya (411628, 1269) dan Al Baihaqi darart Al
Kubra OnSq dengan riwayat yang lebih panjang daripada riwayat Said bin
Manshur.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (411210, t2ll).
Ibid

6n

67a

673
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12706. Sulaiman bin Umar bin Khalid Al Barqi menceritakan

kepada kami, dia berkata: Muhamad bin Salamatr Al Harrani

menceritakan kepada kami dari Ktrushaii dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, fr e'F'#
"Dilulalkan bagimu binatang buruan lantt," dia berkatA

"Buruann5/a yang masih segar."676

12707. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, dia berkata: Al
Hudzail bin Bilal menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdullah bin Ubaid bin Umair menceritakan kepada kami

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, e'Fj;
fri "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut," dia

berkata, "Binatang buruan lain adalah yang diburu di laut."677

12708. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dia

berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata:

Pamanku menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah SWT, #i e'F'jJ"Drhotott*,
bagimu binatang buruan lantt," dia berkata, "Maksudnya

adalah yang segar.'678

12709. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan

bin Ali bin Al Hanafi menceritakan kepada kami atau Al
Husain 

-Abu Ja'far ragu- dari Al Hakam bin Aban, dari

Ikrimah, dia berkata: Ibnu Abbas pernah berkatq "Maksud

dari buruan laut adalatr yang dikail di laut."67e

,r, Ibid,r, Ibid.
67' Ibidtn lbid
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l27lo. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Suftan, dari Abu
Hushain, dari Said bin Jubair, tentang firman Allah SWT,

A l;l'#'j; "Dihalalkan bagimu binatang buruan
lantt," dia berkat4 "Malsudnya adalah yang segar.,680

l27ll. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata:
Hakkam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Al
Hajiaj, dari Al Ala bin Badr, dari Abu Salamatr, tentang
lata?h, t', '* "Buruan lout," bahwa maksudnya adalah

yang ditangkap di laut.68r

12712. Ibnu waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku
menceritakan kepada karni dari Suffan, dari Abu Hushain,
dari Said bin Jubair, tentang firman Altah SWT, *'F A
pi "Dilulalkan bagimu binatang buruan laut,,, dia
berkata "Maksudnya adalah yang segar.'682

12713. Ibnu waki menceritakan kepada karri, dia berkata: Humaid
bin Abdirrahman menceritakan kepada kami dari Suffan,
dari Abu Hushaiq dari Said bin Jubair, dengan riwayat yang

sama.6t3

12714. Ibnu Basyar menceritakan kepada karri, dia berkata:
AMurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia
berkara: Su&an menceritakan kepada kami dari Abu
Hushain, dari Said bin Jubair, tentang firman Allah SWT,
,,.,;t7 A 3;a'F L\ "Dihatauan bosimu binatang

ffi lbtd
il lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (4il210).82 lbidIt lbid
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buruan laut," dia berkata, "Maksudnya adalatr ikan yang

masih segar."684

12715. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Sudi,

tentang firman Allah SWT, *i3;l'F3; "Dihalalpan

bagimu binatang buruan lantt," bahwa maksud dari buruan

laut adalatr ikan yang masih segar.685

12716. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Sufran
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-hthi, dari
Said bin Musalyab, dia berkat4 "Buruannya adalah yang

ditangkap dalam keadaan segax."

Ma'mar berkata: Qatadatr berkata, "Buruann5ra adalatr yang

kamu tangkap.'6t6

12717. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah SWT, frt *-F U
"Dihalalksn bagimu binatang buruan lout," dia berkata,

"Maksudnya adalatr ikan-ikannya. "587

12718. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar
bin Abu Salamatr menceritakan kepada karni, ia berkata: Said
ditanya tentang binatang buruan laut, lalu ia menjawab:

'* Ibtd.

::: Tafsir lbnu Katsir (5/367).6t! abdunazzak dalam taft irny a (2D6) dan dalam l/ Mus hanng (41 502).5t7 Mu;ahid dalam taftirnya (iat. gtOl.

-
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Makhul berkata: bnd bin Tsabit berkata, ..Binatang

bunrannya adalah yang kalian tangkap di *ana.,rtt

12719. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir
menceritakan kepada lami dari-Laits, dari Mujahid, tentanq

firman Alrah swT, :;r?rfi-gl6i,Its, Fi e-F #
"Dihalalkan bagimu binatang bwuon laut dan makanan
(yurg berasal) doi lant sebagai makarunymg lezat bagimu,

dan bagi orangerorg yang dalam perjalanaa" dia berkata,
*Maksudnya adalah orang yang sedang ihram dan tidak, dia
membunr dari tarr! dan makan dari hasil tangkapannya

i1o.rft9

12720. Amr bin AMul Hamid menceritakan kepada kami, dia
berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada l<ami dari Amr,
dari lkrimah, dia berkata: Abu Bakar berkat4 ..Makanan laut
maksudnya adalah setiap makanan yang ada di dalamnya.,'

Jabir bin AMiUah berkate *Makanlah apa yang didapatkan

darinya"

Dia pun b€*at4 "Maksud darinya adalah segala sesuatu

yang didapatkan darinya."6eo

12721. said bin Ar-Rabi menceritakan kepada karni, dia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Amr, dia mendengar

Ikrimah berkata: Abu Bakar berkata tentang firman Allatl
Swr, -;t'g\fi 'fi6i,aitg, "Dan makanan (yans

berasal) dut laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(4ll2lD) danAd-Durr Al Mantsur (3/198).
Kami tidak mendapatkan atsar tersebut dalam referensi yang kami miliki.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1212). Lihat perkataan Jabir bin Abdillah
dalam Ad-Durr AI Mantsur karya As-Suyuthi (3/198).

68t

689

590
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bagi orang-orang yang dalam perjalanan," dia berkat4
"Maksudnya adalah setiap yang adadi dalamnya."6el

Maksud lata^ .rr.it aAu* ayat tersebut adalatr termasuk
sungai secara keseluruhan, karena terkadang omng Arab menamakan

]qj!ilsungai) dengan ri'jr ssp,erti yang Allah firmankan,4 l1fifr1;
#t $ft "Telah nompak lcerusakan di darat dan di lantt." (es. Ar-
Ruum [30]: al).

Abu Ja'far berkata: Takwil perkataan Grsebut adalah,

"Wahai orang-orang beriman, dihalalkan unfukmu ikan segar yang

kalian kail dari sungai, baik kalian sedang ihram maupun tidak. Juga

makanan yang kalian dapatkan mati lalu terbawa ke tepinya.-

Para ulama berbeda pendapat tentang makna lafazh ,:itid:,
"Makanar, (yang berasal) dui laut".

Pertama: Sebagian ulama berpendapat bahwa maksudnya
adalah segala makanan yang terlempar ke tepi dalam keadaan mati.
Persis seperti pendapat yang kami ungkapkan sebelumnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12722. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Simak, dia
berkata: Diriwayatkan kepadaku dari Ibnu Abbas, dia
berkata: Abu Bakar berkhutbah di hadapan khalayak, dia
berkat4'gS 6;,'itT, ai lS'F'jJ,, Ditwtaucan bagimu
binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut

6er lbnu Abu l{atim dalam tafsirnya@ll2l2).
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sebagai nakaron yarg lezat bagimu" dia berkata, *Maksud

dtt ntokowryaadalah yang terlempar ke tepi." 6e2

12723. Ya'qub menceritakan kepada kard, dia berkata: Husyaim

menccritakan kepada kami, dia berkara: Unrar bin Abi
Salamah menceritakan kepada kami dari bapaknyra, dari Abi
Hurairah, dia be*ata, "Pernah aku menguqiuagtr, Bohrain,

mereka bertanya kepadaku tentang makanan yang terlempar

ke tepi. Aku lalu memberikan fatwa kepada mereka agar

memakann)ra setelah aku menjumpai Umar. Kuceritakan hal

itu kepadaqaa, lalu dia bertanya 'Lantas apa yang engkau

fatuakan?' Aku menjawab, 'Aku memfatrrakan agar mereka

me,makannya'. Umar lalu berkata, 'Seandainya engkau

memfatwakan dengan yang lain, niscaya aku pukul dengan

tonfkat ini'. Dia lalu berkata, 'Allah SWT berfirrran, 'j;
'iJ 6L,:ittr, ;$ 33'$) " ort-totk*, bagimu binatang

buruor lout dan makonon (yang berasal) dari laut sebagai

nakanm yorg lezat bagima". Binatang bunrannya adalatl

yang dikail darinya sedangkan makanannya adalatr yang

terlempar ke tepi.'#3

12724. Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim

menceritakan kqada kami, dia berkata: Hushain

me,nceritakan kepada kami dari Said bin Jabir, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Altah SWT, ,'ilg, A, *'F A
'F6X, "Dilulalkan bagimu binatang buruan laut dan

makanan (yang berasal) dari laut sebagai malcanan yang

AI Baihaqi dalan Al Kubra Qnsq melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, serta As-
Suyuthi dalarn Ad-Darr (31197) dengan menyebutkan Abd bin Humaid, dan
Ibnu Jarir sebagai sumbemya.
Al Baihaqi dalamAl Kubra(91254).
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lezat bagimu," dia berkata, "Maksud dari makononnya

adalah yang terlempar ke tepi.'6ea

12725. Ya'qub menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Ulayyatt

menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Abi

Majlazdari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, 'F'i;
'p:6i,x6:, *t v "Dihalalkan bagimu binatang

buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai

makanan yang lezat bagimu," dia berkata, *Maksud dari

malmnannyaadalah yang terlempar ke tepi."6e5

12726. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Khalid Al Ahmff menceritakan kepada l<ami dari Sulaiman

At-Taimi, dari Abu Matrlaz, dari Ibnu Abbas, dengan riwayat

yang sama-

12727. Ibnu Waki menceritalcan kqada karli, dia berkata: Husain

bin Ali menceritakan kepada kami dari Tllidah', dari Simak,

dari Ilcimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Maksud dari

makonannyaadalah yang terlempar ke tepi."6%

12728. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan

bin Ali menceritakan kepada kami 
-atau 

Al Husain bin Ali
Al Hanafi, Abu Ja'far ragu- dari Al Hakatn bin Aban, dari

Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Maksud dari

makanannya adalah yang bangkainya terhemp*.r:5e7

12729. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, dia berkata: Al

SunotAl Baihaqi (9D55) dan Ibnu Abu Syaibah dalamAl Mushannaf @1623).
Ibid
Ibid
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(91255).
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Hudzail bin Bilal menceritakar kepada kami, dia berkata:
AMullah bin ubaid bin umair dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allah SwT, ,:itgAV.frLI ,,Dilatalkan

bagimu binatang buruan tau dan 
^oro*n (yang berasar)

dari laut, " dia berkata, "(Maksud dai) nakanamya adarah
yang didapatkan di tepi dalam keadaan qati.,st

12730. Abu K'raib menceritakan kepada l@mi, dia berkata: Ibnu
Yarnan menceritakan kepada rolri dari su$an, dari
Sulaiman At-Taimi, dari Abu Majraz, dari Ibnu Abbas, dia
berkata, "Maksud dari marranannya adalah yang terlempar ke
tepi."6s

12731. said bin Ar-Rabi menceritakan kepada kami, d^ia berkata:
Su&an menceritakan kepada karni dari Amr, dia mendengar
Ilcimah berkata: Abu Bakar RA mengomentari firman Allatl
swT, -FtS;,rlr:t; ,Dan makanan (yong berasal) dari
laut sebagai makanan yang lezat bagim,,,, dia berkata,
"Maksud dari makanannya adalah setiap yang ada di
dalamnya."Tm

12732. M,hammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Adh-Dhahhak bin tvlakhlad menceritakan kepada
kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar
mengabarkan kepada kami dari Ikrimah 

-maula Ibnu
Abbas-, dia berkata: Abu Bakar berkata tentang fimran
Allah SWT, -FtS;,rt,Cf; ,,Dan makanon (yang berasal)

Ib-nu Abi Syaibah dalanAl Muhannaf (41622).
Al Baihaqi dalam Al Kubra (}DSS).
rbid (9Ds2).
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dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu," ia berkata,

"Maksud dari makanannya adalah bangkainya."

Amr berkata: Aku mendengar Abu Sya'tsa berkata,

"sepengetahuanku, makanannya adalatr yang asin."7ol

12733. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ad-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepadaku

dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abu Bakar bin Hafsh bin Umar

bin Sa'ad mengabarkan kepadaku dari Ikrimatr, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah SWT, 'g:6;,'itT, "Dan

makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang

lezat bagimu, " dia berkata, "Makanannya adalah

bangkainya.'702

12734. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, dia

berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami dari

Utsman, dari Ikrimah, tentang firman Allah SWT, l1i,'ilgt
'F: "Dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai

makanan yang lezat bagimu," dia berkata, "Maksud dari

makanannya adalatr yang terhempas ke tepi."703

12735. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada karni, dia berkata:

Mu'tarnir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Ubaidillah, dari Nafi, dia berkata:

Abdurratrman datang kepada Abdullah, dia bertanyq "Di
Laut kami mendapatkan ikan yang banyak?" lalu dia

melarangnya memakan, kemudian dia berkata, 'Wahai Nafi,

Abdunazzak dalam Al Mushannaf (4/505), Ad-Durr Al Mantsur (31197), dan
perkataan Abu Tsa'sta dalam Mushannaf lbnu Abu Slaibah (41623).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/l2ll).
Ibid.
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bawalcan Mushaf kepadaku!' aku pun membawakan mushaf

itu_kepadannya, dia membaca ayat ini frr*'FA'gl6i,:ras, "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut
dan nakanan Omg berasal) dari laut sebagai makanon yang
lezat bagimr4 " Nafi berkats, aku katakan: )rang dimaksud

dengan makanannyq adalah yang dihempaskannya Dia
berkata: susul dia, don suruh ia untuk mernakannyaTu

12736. Ibnu Baglar menceritakan kepada kami, dia berkata: AMul
Wahhab menceritakan kepada kami, dia berkara: Aynrb
menceritakan kepada kami dari Nafi, Abdurrahman bin Abu
Hurairah bertanya kepada Ibnu Umar, dia berkata, "Laut
telatr menghempaskan ikan yang banyak dalam keadaan mati,
apakah lrami boleh memakannya?" Ibnu Umar menjawab,

"Janganlah kalian !' Setelah Abdullah pulang ke

rumah (ke istrinya), AMurratrman mengambil mushaf dan

membaca surah Al Maa'idatr, lalu sampailah pada finnan-
Nyq ZWr'F6A,:itfi"Dan makanan (yang berasal)

dari laut sebagai makanan yang lezat bagima dan bagi
orang-or(mg yorg dolatn perjalanan " Dia lalu berkata"

"Pergilah dan katakaq 'Makanlah,' karena itulah
makanann5ra'76

12737. Ya'qub menceritakan kepadakra dia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aynrb mengabarkan

kepada lomi dari Nafi, dari Ibnu Umar, dengan riwayat yang

sama.76

Sunan Al Baihaqi (9D55).
rbid.
Ibid.
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12738. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Adh-

Dhatrhak bin Makhlad menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku

dari Ikrimah 
-maula 

Ibnu Abbas-, dia berkata: Abu Bakar

RA mengomentari firman Allah SWT, 'li&,:it1f, "Don

makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang

lezat bagimu," dia berkata, "Maksudnya adalatr bangkainya."

Amr berkata: Aku mendengar Abu Sya'tsa berkata,

sepengetahuanku, maksud dari makanannya adalah yang

asin.7o7

12739. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia

berkata: Adh-Dhahhak bin Maktrlad menceritakan kepada

kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Nafi mengabarkan kepada

kalni, Abdurratrman bin Abu Hurairah bertanya kepada Ibnu

Umar tentang ikan yang banyak dihempas ke tepi oleh air

laut dalam, apakatr ia termasuk bangkai (yang tidak boleh

dimakan)? Ia menjawab, "Betul." Ia pun melarangnya

dimakan. Dia lalu masuk rumah dan minta diambilkan
mushaf, talu dia membacakan firman Allah SWT, 'F'j;
'g:6;,its, Fli lg "Dihalailran bagimu binatang

buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai

makanan yang lezat bagimu. " Dia lalu berkata,

"Makanannya adalah segala yang dikeluarkannya, maka

makanlah, baik yang dalam keadaan bangkai maupun yang

ada di dua tepinya."7o8

Abdunazzak dalan Al Mushannaf (41505), As-Suyuthi dalam Ad-Durr (3/197),
dan perkataan Abu Tsa'sta dalam AI Mushannaf lbrru Abu Slaibah (41623).
Sunan Al Baihaqi (9D55).
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12740. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kanri, dia berkata: Abu Sufian
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, bahwa Qatadatr

berkata, "Makanannya adalah yang terhempas ke tepi."7o

12741. Ibnu Waki menceritakan kepada kad, dia berkata: Abu
Khalid menceritakan kepada karni dari Laits, dari Syatr, dari

Abu Ayynb, dia berkata, "Apa yang dihempas oleh [aut,

maka itulah makanannya, walaupun dalam keadaan

bangkai.-7lo

12742. Hannad menceritakan kepada kami, dia be*ata: Abu Al
Ahwash menceritakan kepada kami dari Laits, dari Syatr, dia

berkata: Ayyub ditanya tentang firman Allah SWT , 'F'$
6i|itgt;$ 3;a "Dilwlalkan bagimu binatory buraan

laut dan nakonan (yang berasal) dari laut sebagai makanon

yang lezat," dia berkata "Maksudnya adalah yang terhempas

air laut."7lt

Kedua: Berpendapat bahwa yang dimaksud

adalah ikannya yang asin.

Jadi, makna ayat tersebut adalah, *Dihalalkan bagi kalian ikan

laut dan ikannya yang asin dalam segala keadaan, baik dalam keadaan

ihram maupun tidak"

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

Abdurrazzak dalam taftimya QD6) dari Ma'mar, dari Qatadah, dari AMullah
bin Umar. Demikian pula yang diriwayatkan dalam mushannaftrya@1503).
Ibnu Abu Syaibah dalam Al Mushannaf (41622) dan Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (4ll2ll).
Ibnu Abu Syaibah dalan Al Mushannaf (41622) dan Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (4/l2ll).
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12743. Sulaiman bin Umar bin Ktralid Al Barqi menceritakan

kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Salamatt

menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, tentang kalimat ,'ilI:t "Dan makanan (yang

berasal) dari laut," dia berkata, "Makanannya adalatr yang

asin."7l2

12744. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,
'{i6;,aitgt "Dan makanan (yang berasat) dari laut

sebagai makanan yang lezat bagima " bahwa maksud dari

malanannya adalah yang asin, dan yang dihempaskan oleh

laut, itu pun yang asinnya.?I3

12745. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepada karni, dia

berkata: Bapaklcu menceritakan kepadakq dia berkata:

Pamanku menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah SWT, -gl6;,:ltt "Dan makanan

(yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat

bagimu," bahwa maksudnya adalah yang asin.Tla

12746. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Yarnan menceritakan kepada kami dari Sufran, dari

Mujammi' At-Taimi, dari lkrimah, tentang firman Allatr

?t2 Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya (4/l2ll).
7n lbid.
714 lbid.
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SWT, 'F36i"Sebagai mokanan yang lezat bagimu," dia

berkata, "Maksudnya adalah yang asin."7ls

12747. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Salim Al
Afthas dan Abu Hushain, dari Said bin Jabir, dia berkata,

"Maksudnya adalatr yang asin."7l6

12748. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Manshur, dari Ibrahim, tentang firman Allah SWT, ,'ilg,
'|iA; "Dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai

malcanan yang lezat bagimu," dia berkata, "Maksudnya

adalah yang asin dan yang dihempaskan ke tepi."7l7

12749. Ibnu Humaid menceritakan kepada kalni, dia berkata:

Hakkam menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari
Salim, dari Said bin Jabir, tentang firman Allah SWT, '#
-F tS;,:a;f; frl e'F,,Dihatatkan bagimu binatang
buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai

mokanan yang lezat bagimu," dia berkatao "seseorang

berkunjung kepada oftrng pantai, dia berkat4 'Berilah aku
makanan!' jika dia berkata 'Yang segar,' maka mereka

membawa jala dan ikan dengannya. Dan jika dia
berkata: 'Berilah aku makan dari makanan kalian!', maka

mereka memberi makan dari ikan mereka yang asin.7l8

Al Muhwrar Al Wajiz(2D41).
Ibid
Tafsir Mujahr'd (hal. 316) dan Mushannaf lbnu Abu SJtaibah (41623).
Al Muharrar Al Wajiz (21241) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (2t425).
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12750. Ibnu V/aki menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu
Fudhail menceritakan kepada kami dari Atha, dari Said,

tentang firman Allah SWT, ,'i,ff, A *'F'i;
"Dihalallcan bagimu binatang buruan laut dan makanan

(yang berasal) dari laut," dia berkata, "Maksud dari yang
terhempaskan adalah ikan yang asin."7le

12751. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Hushain,
dari Said bin Jabir, tentang kalimat ,'itg) "Dan
malcanannya, " dia berkata, "Maksudnya addah yang

asin."72o

12752. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, dia berkata: Bapakku
menceritakan kepada karni dari Suffan, dari Manshtu, dari
Ibrahim, tentang kalimat, ,'i6i "Dan makanannya,', dia
berkat4 "Maksudnya adalah yang asin.,, Dia lalu berkata

lagi, "Maksudnya adalah yang terhempu;t72t

12753. Ibnu Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata: Jami bin
Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata: yazid bin
Zwu menceritakan kepada kami, dia berkata: Said
menceritakan kepada kami dari eatadatr, tentang kalimat,
,'il$ "Dan makanannya," dia berkat4 ..Maksudnya

adalah ikan yang memiliki rasa asin."722

Tafsir Sufuan Ats-Tsauri (104, 105).
rbid.
Lihat penafsirannya bahwa yang dimaksud adalatr ikan yang diasinkan dalam
Tafsir Mujahr'd (hal. 316), dan penafsiran yang dimaksud adalah ikan yang
terhempas ke tepi dalan Mushannaf lbnu Abu Syaibah (4/623).
Al Jashshas dalam Ahkan Al Qur'an (41144\.
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12754. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi
T.aidah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ats-Tsauri
mengabarkan kepada kami dari Manshur, dia berkata:
Ibratrim pernah berkata, '.Mal<sud lafazh ,'itl.fi ,Dan

makanawtya', adalah ikan yang asin.,, Dia talu berkata lagi,
"Makstrdrrya adatatr yang terhempas.',74

12755. Hannad menceritakan kepada kard, dia berkata: Ibnu Abu
Taidah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ats-Tsauri
mengabarkan kepada karni dari Hushaiq dari said bin Jabir,
tentang lafazh ,I\ff, 'Dan . dia berkat4
'lt{aksndnya edahh yang asin.,,z4

12756. I{annad menceriakan k€pada kami, dia berkata lbnu Abu
T:lndah menceriatan k€eada kami, dia berlrata Israil
mengabarkan kepada kami dari Abdul l(adm, dari Mujahi{
teotang lafezh, ''rll5; 

ufur, nokowrm- dia berkat4
"lv{aksdn5a adalah ikan yang asin..Zs

12757. Ibnu BaE ar menceritakan kepada knrpi, dia berkata:
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni, dia
berkata: S1'u'bah menceritakan kepada kami dari Abu
Basyar, dari Said bin Jabir, tentang ayat, .FfS;,*Cf,
"Dan no,koun (yang berasal) doi laut sebagai makonan

yang lezat bagim4" dia berkat4 ..ldaksudnya adalatr asi-

Lihat penafsiran bahwa yang dimaksud adatah ikan yang diasintcan dalam Tafsir
Mujahid (hal. 316), dan penasiran, bahwa yang dimaksud adalah ikan yang
terhempas ke tepi datam Mushannaf lbnu Abu Syaibah (4t623).
Tafsir Sufian Ats-Tsauri (104, 105).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (2/425).
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shir." Syu'bah lalu berkata kepada Abu Basyar,"Apakah shir
ifu?" Abu Basyar menjawab, "Yang *io.::726

12758. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Hisyam bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu

Basyar, dari Ja'far bin Abu Wahsyah, dari Said bin Jabir,

tentang firman Allah SWT, 'FtS;,'rlr:6"Dan makanan

(yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat

bagimu," dia berkata, "Maksudnya adalah ash-shir." Aku
(Hisyam bin Al Walid) lalu bertanya, "Apakah ash-shir ifii?"
Ia menjawab, "Yang asin."727

12759. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Sudi,

tentang firman Allah SWT, 'FCS;,:.X|; "Dan makanan

(yang berasal) dari laut sebagai malanan yang lezat

bagimu," dia berkata, "Maksud dari malcanannya adalah

yang asin." 728

12760. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Suffan

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-hthn, dari

Said bin Musayyab, tentang firman Allah SWT, tg,,'il$i
'€J "Dan maknnan (yang berasal) dari laut sebagoi

makanan yang lezat bagimu," dia berkat4 "Maksud dari

Tafsir Sufuan Ats-Tsauri (104, 105).
Ibid
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (2/428).
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makanannya addah yang menjadi bekal dalam keadaan asin
dalam perj alananmu. "72e

12761' Amr bin Abdil Hamid dan said bin Rabi Ar-Razi
menceritakan kepada kami dari Arnr, dia berkata: Jabir bin
Taid berkata "Diriwayatkan kepada karni bahwa yang

dimaksud dengan makanawrya adalah yang asin, dan kami
membenci ikan mati mengambang.',730

Ketiga: Berpendapat batrwa imaksud dari makanan adalah
yang ada di dalamnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12762. Ibnu waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu
uyainatr menceritakan kepada l*rni dari Amr, dari Ikrimah,
dia berkatao "Maksud dari makonan adalah yang ada di
dalamnya.-?31

12763. Ibnu waki menceritakan kepada l@mi, dia berkata: Bapakku
menceritakan kepada k"qri d*i Huraits, dari Ikrimatr, tentang
firman Allah SWT, '316i,'itT, ,Dan makman (yang
berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu,,' dia
berkata "Maksudnya adalah yang dibawa gelombang

lautt."732

12764. Ibnu waki menceritakan kepada lomi, dia berkata: Humaid
bin Abdirratrman dari Hasan bin shalitL dari Laits, dari

D Abdnrrazzak dalam afsirnya eD6) dzrrdalam Mushannahy a (4/502).
li tu* Abu Hatim oatam tafsirnya littztzldari llaimah, dari Abu Hurairah.
:: Abdunazzak dalan Mwhannaf,(4/505) d*i nrrirr"n, a"A aU, Bakar.
"' Lihat makna atsar tersebut a^ii rr6i lbnu Abu liatin (4ll2l2) dari Ikrimah,

dari Abu Hurairatr.

...-
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Mujatrid, dia berkata, "Maksud dari malunan adalah yang

ditangkap darinya. " 733

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat menurut

kami adalah yang menyatakan bahwa maksud dui ,'i6; adalatr yang

terhempas dan mati di tepi, karena Allah SWT 
-sebelumnya-

menyebutkan ikan yang dikail, ai lf'F':A"oihatatkan bagimu

binatang buruan laut." Jadi, yang dapat lebih dipatrami untuk kalimat

setelahnya adalatr yang tidak dikail atau diburu, dengan ungkapan

lain, "Dihalalkan bagi kalian apa yang kalian tangkap dari laut, dan

yang tidak kalian tanglmp."

Adapun al malih (yang asin), adalah yang diasini setelatr

ditangkap, tentunya masuk ke dalam firman Allah SWT, *'F A
f,31 "Dtholalkan bagimu binatang buruan laut." Jadi, tidak ada

alasan untuk mengulanginya kembali, karena tentang hasil tangkapan

telah dijelaskan halalnya dalam ayat tersebut, baik dalam keadaan

segar maupun setelatr diasini. Selain itu, sungguh mustahil Allah SWT

mengungkapkan sesuatu yang tidak mengandung manfaat bagi

hamba-Nya.

Telah disebutkan sejumlatr riwayat dari Rasulullah yang

semakna dengan makna tersebut, kendati sebagian perawi menyatakan

mauquf kepada para sahabat, diantaranya:

12765. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada karni, dia berkata:

Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Amr, dia berkata: Abu Salamah

menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda tentang firman Allah SWT, 'j;

733 Tafsir lbnu Katsir (51367).
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'3i6A"itst fi e'F "Dihalauan bagimu binatang
buruan laut dan makonan (yang berasal) dori laut sebagai
makananyang lezat bagima, " beliau bersaM4 ,Maksud dari
maka nowrya adolah yang terhempas.,'731

Sebagian perawi meriwayatkan secara mauquf, hanya sampai
Abu Hurairah:

12766. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu
Taidah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr,
dari Abu salamalu dari Abu Hurairah, tentang firman Allatr
swr, ,'ir$l #r i;A-F L1 ,,Dihatatkan 

bagimu
binatang bwaan lout don makantan (yang berosal) dari
lantt," dia berkat4 "Maksud dari makanannya adalah yang
terhempas dalam keadaan -r1i.,735

penatrwihn firman A[rh: 7Va;.#J6i (Sebogai
makanan yang lezlt bagimr+ dan bagi orongerung yang dalam
perjalanan)

Abu Jatfer berl*ta: Allah swr menegaskan, ..Ia sebagai
makanan bagi kalian yang bermukim di negerinya, dia makan dan
mengambil manfaat darinya Juga bagi omng yang sedang melakukan
perjalanan, dijadikan sebagai bekal dalam keadaan asin.,,

Lafazhii$lt menrpakan bentukjamak dari lafazh j(;.

As-suyuthi dalam Ad-Dur (31197) dan Ibnu Abu syaibatr dalarn Al Mushannaf
(4D4e).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll2ll) dan As-suyuthi dalam Ad-Du*
(31197) dengan menyebutkan Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim sebagai
sumbernya.
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Malma tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh para

ulama tafsir.

Riwayat-riu,ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12767. Ya'qub menceritakan kepadaku, dia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ishaq
mengalarkan kepadaku dari Ikrimalr, tentang firman Allah
SWT, :;W'FJ({| "sebagai makanan yang lezat bagimu,
dan bagi or(mger(mg yang dalam perjalana4,, dia berkata,
"Maksudnya adalah bagi orang yang bermukim di dekat lal[
juga bagi orang yang melalcukan perjalanan."736

12768. Ya'qub menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Ulalryah
menceritakan kepada kami dari Said bin Abu Arubah, dari

Qatada[ tentang firman Allatr SwT, 7fg;-FtS;,:tr;f;
"Dan nakanan (yang berosal) dari laut sebagai nakanan
yorg lemt bagima dan bagi orang-orang Wrg dalarn
perjalanaa " dia berkata" "Maksudnya adalah yang

air laut, dan yang dij"dik ', bekal dalam
perjalanan dalam keadaan asin." Demikianlah talc^ril
beliau.737

12769. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:
Jami bin Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata:
Yazid bin A,rai'menceritakan kepada lomi, dia bertara: Said
menceritakan kepuda 

-ryrnt dari eatadah, tentang firman
Allah swT, ;'g\;-€:tii,:i6i ,,Dan makonan (yang
berasal) dori lout sebagai makanan yang lezat bagimu, don

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll2l2), Ad-Dur Ar Mantsur (3/lg9), &n Al
Muharrar Al VajizQDa\.
Abdurrazzak drilam A I Mushonaf (4 I 503).
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bagi orang-orang yang dalam perjalanan,,, dia berkata,
"Ikan asinlatr yang biasa dijadikan bekal dalam perjalanan
mereka."738

12770. sulaiman bin Umar bin Khalid Ar-Raqi menceritakan kepada
kami, dia berkata: Miskin bin Bakir menceritakan kepada
kami, dia berkata: Abdussalam bin Hubaib An_Najari
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang lafa*-
{14fi, batrwa maksudnya adalah orang-orang yang sedang
melakukan ihram.73e

12771. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-sudi,
tentang finnan Allah SwT, TriAf-FU;,,1,C6 ,,Dan

malcanan (yang berasal) dari raut sebagai makanan yang
lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam
perjalanan, " bahwa maksud da,i. makanannya adalah yang
asin, yang bisa dimakan oleh orang yang melarorkan
perjalanan.Tao

12772. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
bin Shalih menceritakan kepadaku dari AIi bin Abu Thalhah,
U^l11" Abbas, tentang finnan Allah SWT, .F3:,fr:f;
ig\; "Dan makanan (yang berasol) dari laut sebagai

malanan yang lezat bagimu, dan bagi orang_orang yang
dalam perjalanan, " bahwa maksud dari marranannya adaratr

l*

"t lbid.

i] tU* Abu Hatim dalam tafsirnya (4fi212).
'* Kami tidak mendapatkannya alUrm refe[n i yang kami miliki.
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yang asin dan yang terhempas laut ke tepi, yang biasa

dijadikan bekal bagi orang yang sedang melakukan

perjalanan.

Pada kesempatan lain dia berkata "Maksudnya adalah yang

asin dan yang dihempas air laut. Yang asinlatr yang dijadikan

bekal oleh orang yang melakukan perjalanan."Tal

12773. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaktr, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya" dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah swr, 

"tgtfi'Fts;,:Lcr; 

"Dan makanan (yang

berasal) dari laut sebagai malcanan yang lezat bagimu, dan

bagt orang-orang yqng dalam perjalanan, " battwa

maksudnya adalah yang asin dan yang dijadikan bekal.742

Sementara ihr Mujahid berkata 
-sebagaimana 

diriwayatkan

berikut ini-:
12774. Mutrammad bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najrlu dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, '';t?tb'3i,G,:it1i;,
"Dan makmun (yang berasal) dari laut sebagai malanon

yang lezat bagimu," dia berkata, "Maksudnya adalah bagi

kalian, yakni penduduk kampung. Sedangkan as-saltyarah

adalah penduduk negeri.'7a3

Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya@ll2l2).
Ibid
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 316) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(4tr2t2).
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12775. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah
SWT, '&36i "sebagai makanan yang lezat bagimu," dia
berkata, "Maksudnya adalah penduduk kampung. "

Adapun as-sayyarah, adalah penduduk negeri, dan ikan itu
untuk semua manusia.Taa

Perkataan Mujahid, bahwa yang dimaksud dengan as-sayyarah

adalah penduduk berbagai negeri, merupakan pendapat yang tidak
beralasan, kecuali yang dimaksud olehnya adalah orang yang

melakukan perjalanan dari berbagai negeri. Namun kendati demikian,

seharusnya mencakup semua orang yang melakukan perjalanan, dari
penduduk berbagai negeri, atau penduduk kampung.

Adapun as-sayyarah dalam arti orang yang menetap di negeri-

negeri mereka, sama sekali tidak dapat kami patrami.

Penatarilan frnnan Allah: ?; 3', (, iil '& -W if;
@an diharamkan atosmu [menangkapJ binotang buruan darat,
selamo kamu dalam ihram)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menegaskan, *Wahai orang-

orang beriman, Kami mengharamkan binatang buruan darat selama

kalian dalam keadaan ihram."

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud ayat, "Dan

diharamlcon atasmu (menangkap) binatang buruan darat? "

-t

7u lbtd

-
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Pertama: Sebagian berpendapat bahwa yang diharamkan
adalah segala hal yang berkaitan dengan binatang buruan darat;

memburu, memakan, membunuh, menjual, membeli, menahan, dan

memilikinya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

L2776. Ya'qub menceritakan kepadaku, dia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziya| darr
AMillah bin AI l{arits bin Naufal, dari bapaknya, dia
berkata: Utsman bin Affan melakukan haji bersama Ali-
Dihidanglon untuk Utsman daging dari binatary bunran
yang ditangkap oleh seseorang yang tidak melakukan ihram-
Utsam makan, sementara Ali tidah maka Ut$nan berke,
*flcmi AllalL kami tidak membunrnya, dan tidak puta
memerintatrkarU bahkan mengisyaratkannya pun tidak!. Ali
latu berkata, t; ;*:,c fil,# -&_tz ?i - M, dit o@nka,
atdsmu (nunongkap) binatang buruot dod, selamo karrzu

dotan ihram.'1aS

12777. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: tlarun
Ibnu Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Amr bin
Abu Qais, dari Simalq dari Shabih bin AMiUah AI Absi, dia
berkata: utsman bin Affan mengutus su&an bin Al tlarits ke
Al Arudh, lalu ia singgatr di eadid. Seorang lelaki dari
penduduk Spm lalu melewatinya dengan membana burung
elang dan rajawali, maka dia memir{amnya unt.k membunr
bunrng, lalu memasukannya ke dalaur sangkar. Ketika
Utsman melewatiny4 dia memasaknya dan

745 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1212) dan lbnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz QD42).
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menghidangkannya untuk utsman, maka utsman berkata,*Makanlah!" 
Kemudian datangrah Ari bin Tharib. Melihat

apa yang ada di tangan merek4 AIi berkata, ..Kami tidak
akan pernah memakannya.,, Utsman pun bertany4 ..Kenapa
kamu tidak memakannya?,, Ali menjawab, ..ftu karena ia
binatang buruan, tidak halal bagiku memakannya dalam
keadaan ihram.,, Utsman lalu berkata, ..Jelaskan! 

Kenapa
demikiaJr." Ari laru berkata, ',@arilnya adaratr firman Ailahswr), V?t'^;zrtWi ri:r;-o-fie| io, *onr_arans
yang beriman, jangonrah kamu membunuh binatang buruan,
ketika kamu sedang ihram,.,, Utsman lalu berkat4 ..Apakah
kita membunuhnya?, Ali kemudian membacakan firman
Auah swr, ii;.Zqi .$i u,,irg A, e& jJ?:; g:6 fi'€K$ ,,Dihataran 

bagimu binatang
buruan raut dan marcaran (yang berasar) dari raut sebagai
makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang_orang yang
dalam perjaranan; dan diharamkan atasmu (menangtrap)
binatang buruan dorat.,,7 46

12778' Tamim bin AI Muntashir dan Abdur Hamid bin Bayan Al
Qanad menceritakan kepada karni, mereka berdua berkata:
Ishaq Al Aaaqmengabarkan kepada kami dari Syuraik, dari
Simak bin Harb, dari Shubaih bin Abdillah al abrl, aiu
berkata: utsman bin Affan menugaskan Abu susan bin Al
Harits di Al Arudh. Kemudian dia menuturkan seperti cerita
sebelumnya.

-)

'ot lbnu Abu Hatim dlT llftirnya (4/t,t3), Al Muharrar Al ,/ajiz (2/242), danTgsir Al eurthubi (6/323).
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Dia lalu berkata, "Beliau tinggal di sana entah berapa hari,

kemudian pergi, dan dikatakan kepadanya di Makkah,

'Bagaimana pendapatmu jika kita memberikan daging

keledai untuk Ibnu Abu Thalib agar dia memakannya?'

Utsman pun mengirim daging itu untuknya, dan bertanya

kepadanya tentang makan daging keledai, 'Apakah kamu

memakannya, sementara kami kau larang?' Ali menjawab,

'Keledai itu ditangkap pada awal tahun, maka kalau aku

belum ihram, boleh bagiku untuk memakannya Adapun

burung-burung, ia ditangkap, bahkan disembelih ketika aku

sedang ilTta '."747

12779. Imran bin Musa N Qazzaz menceritakan kepada kami, dia
berkata: Abdul Warits bin Said menceritakan kepada kami,
dia berkata: Yunus menceritakan kepada kami dari Al Hasan,

bahwa Urnar bin Khaththab membolehkan makan daging
buruan bagi orang yang sedang ihram, sementara Ali RA
memakruhkannya.Tas

12780. Mutrammad bin Abdullah bin Bazi' menceritakan kepada

karni, dia berkata: Basyar bin Al Mufadhdhal menceritakan
kepada kami, dia berkata: Said menceritakan kepada kami
dari Qatadah, dari Said bin Musayyab, bahwa Ali

747

748
rbid
Pendapat umar ini diungkapkan oleh Ibnu Syaibatr dalarn Ar Mushannaf
(3D07), tafsir Ali, yang tidak memperbolehkan makanan binatang buruan bagi
orang yang sedang ihram. Dapat Anda lihat dalam Tafsir Al earthubi (6/322),
Syarah Ma'anil Atsar (21168), dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr (3DOO) dengan
menyebutkan Ibnu Abu syaibah sebagai sumbernya. Demikian pula Ibnu Jarir.

i
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memakruhkan daging buruan bagi muhrim, bagaimanapun
keadaannya.iae

12781. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni,
dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari yazid,

bin Abu Ziyad, dari Abdi[atr bin Al Harits, bahwa dia
menyaksikan Utsman dan Ali dihidangkan daging, lalu
Utsman memakanny4 sementara Ali tidak. Utsman pun
bertany4 "Apakah kita memburunya? Atau binatang ini
diburu (sengaja) unttrk kita?' Ali lalu membacakan firman
Auah swr, i?i243-F5 6r,,,itfi ai lg-F 'j;
lrr, .t.tvi ;;; 6 iil 1;3'# "Ditutalkan bagimu binatang

bwuan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai
malranon yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang
dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menanglwp)

binatang buruan darat. "7 
50

12782. Ya'qub menceritakan kepadaku, dia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin Abu
Salamatr mengabarkan kepada kami dari bapaknya, dia
berkata: Utsman bin Affan menunaikan haji bersama Ali, lalu
dihidangkan untuknya dagng buruan yang ditangkap oleh
seseorang yang tidak sedang ihram. Utsman lalu
memakannya, padahal ia sedang ihram, sementara Ali tidak.
Utsman pun berkat4 "Binatang tersebut diburu sebelum kita
berihram." Ali lalu berkata, "Ketika pertama kali singgah,

As-suyuthi dalarn Ad-Dwr al Montsur (31200) dengan hanya menyebutkan
Ibnu Jarir sebagai sumbennya.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4lt2l3) dan Al Muhrrr Al Wajiz ell42).
Ibid

'f
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istri-istri kita halal, tetapi apakah mereka halal bagi kita hari

!ni?- 7st

t2783. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Harun

menceritakan kepada kami dari Amr, dari AMul Karim, dari

Mujahid, dari AMullah bin Al Harits bin Naufal, bahwa Ali
dihidangkan sepotong dagrng keledai dalam keadaan ihram,

lantas dia menjawab, "l{ku sedang i1ouor.rr752

12784. Ibnu Bazi'menceritakan kepada kami dia berkata: Basyar bin

Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin Hakim, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, batrwa ia tidak suka memakannya

selama dalarn keadaan ihram.7s3

12785. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kard, dia berkata: Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, dia berkata: Nafi mengabarkan

kepada kami batrwa Ibnu Umar tidak suka binatang bunran

apa saja dalam keadaan ihram" baik ia mengambilnya sendiri,

atau diarrrbilkan orang lain, dibuat dendeng atau yang

lainnya.Tsa

12786. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada karti, dia berkata:

Yatrya bin Said Al Qaththani menceritakan kepada kami dari

AMullah, dia berkata: Nafi mengabarkan kepadaku batrwa

Ibnu Umar tidak pernah memakan binatang buruan dalam

Ibid.
Sunan Al Baihaqi (5 fi9$ dan Abdunazzak dalan Al Mushanaf @1a27).
As-suyuthi dalam Ad-Durr (31200), dengan hanya menisbatkan Ibnu Jarir
sebagai sumbemya.
Lihat catatan kaki sebelumnya.
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keadaan ihram, walaupun diburu oleh orang yang tidak
dalam keadaan ihram.755

12787. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin
Muslim bin Yanaq mengabarkan kepada kami: Thawus
melarang orang yang sedang ihram memakan setiap binatang
buruan, baik dalarn bentuk dendeng maupun yang lain, baik
diburu maupun tidak.7s6

12788. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid
bin Al Harits menceritakan kepada kami, dia berkata: Asy'ats
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan berkata,
"Jika dia memburu, lalu berihram, maka ia tidak
memakannys hingga selesai ihram. Lantas jika seseorang

memakannya delaur keadaan ihram, maka tidak dianggap
apa-agta."l57

12789- Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata:
Hakkam dan Harun menceritakan kepada kami dari Anbasah,
dari salim, dia berkata: Aku bertanya kepada said bin Jabir
tentang buruan yang ditangkap oleh orang yang tidak sedang

melakukan ihrut apakah boleh dimakan oleh orang yang
sedang ihram? Dia laluu menjawab, ..Baik, akan kujawab,
Allah SwT berfirnnan, 'e'{, 't;irtWi tfit1, r-i! eV-
'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh
binatang burua4 kctika kamu sedang ihram.,, Dia dilarang

755 Abdurrazzak dalatn Al Mushou{ (4/432) dan Al eurthubi dalam tafsirnya
(6t332).

756 Ibnu Abu Syaibatr MamAl Mushannof (31307).
"' Libat Mwhannaflbnu Abu Sfibah (31307).
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membunuhnya, kemudian Allah SWT berfirman :;ir ;'

4i i Si (, 'ir':(fr":":; & 'BaranssYP:di antara

lramumembunuhnyadengansengaia'Matadendanyaialah

mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan

yang dibunuhnya," kemudian Atlah berfirman' &'F L\
:;tg$'gl *;,X,1{:t i{t " Dilalallcott bagimu biratang

buruanlautdanmalranan(yangberasal)darilautsebagai
m&anan yang lezat bagima dan bagi orang-or(mg yang

dalam perjalanan " Dia berkata: seseorang menjumpai orang

pantai, ia berkatq .Sajikan aktr makanan!, jika dia berkata

,Garidhan(yangsegar),'makamerekamelemparkanjala

unttrkmenangkapikan.Danjikaiaberkata'.Sajikanlah
kepadaku makanan kalian' maka mereka menyajikan

unhrknyaikanyangtelatrdiasini.KemudiarrAllahSwT
berfirman ti;t:,6 il t:i'w ir, "Dan diharamkan

atasmu(menanglwp)binatangbwuandorat,selatnakamu
dalam ihram,,, haram bagi kalian, baik kalian yang

menangkapnya' atau orang yang tidak berihram'

Kedua: Berpendapat bahwa maksud firman Allah SWT' 'fi;

t? ;i:, 6 iil 35 'W "Dan dihwamttan atasmu (menangpap)

binatang buruan darai, selama lamu dalam ihram," adalah segala

perbuatan yang ditakukan oleh orang yang ihram berkaitan dengan

binatang buruan; memburunya, menyembetil*yq atau sengaja diburu

untuknya Adapun jika disembelih oleh orang yang tidak ihram, dan

tidak sengaja diburu untuk orang yang sedang ihram, maka dia boleh

memakannya. Demikian pula yang dimilikinya sebelum ihram, dia

bisa menatrannya kala sedang iham'

Riwayat-riwayatyangsesuaidenganpendapattersebutadalah:

l.
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12790. Muhammad bin Abdullah bin Bazi' menceritakan kepadaku,
dia berkata: Basyar bin Al Mufadhdhat menceritakan kepada

kami, dia berkata: Said menceritakan kepada kami, dia
berkata: Qatadatr menceritakan kepada kami, Said bin
Musayyab menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah,
bahwa dia ditanya tentang binatang buruan yang ditangkap
oleh orang yang tidak ihram, apakah boleh dimakan oleh
orang yang sedang ihram? Abu Hrrrairah lalu berfatwa,
"Boleh memakannya." Abu Hrnairatr lalu menjumpai Umar
bin Khaththab dan mengabarkan hal itu, dan Umar berkata,

"Seandainya engkau memfatwakan yang lain, niscaya aku
pukul kepalamu."758

12791. Ahmad bin AMah Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami,
dia berkata: Abu Uwanah menceritakan kepada kami daxi

Umar bin Abu Salamah, dari bapakny4 dia berkata: Utsman

singgah di Arjah dalam keadaan ihram, lalu penduduk negeri
tersebut menyajikan burung Qatha (sejenis merpati 

-penj.)Dia lalu berkata kepada para satrabatnya"

"Makanlah, karena binatang tersebut diburu atas namaku.,'

Akhimya mereka makan, sementara Utsman tidak
memakannyn?sg

12792- Ibnu Basyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada

kami, mereka berdua berkata: Ibnu Abu Adi menceritakan
kepada kami dari Said, dari Qatadatr, dari Said bin
Musayyab, bahwa ketika Abu Hurairah berada di Rabadzah,
penduduknya bertanya tentang daging buruan yang ditangkap

Ad-Durr Al Mantsur (3D00), Tafsir Ibnu Katsir (sl37z), dan Tafsir At eurthubi
(6t321,322).
T$sir Al Qurthubi (61321,322).
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oleh orang yang tidak sedang ihram. Perawi lalu menuturkan

cerita seperti dalam hadits Ibnu Bazi dari Basyar.Tm

12793. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni, dia

berkata: Snr'bah menceritakan kepada l<ami dari Qatadah,
dari Said bin Musayyab, dari Abu Hurairah dari lJmar,

sepeni riwayat tadi.76t

12794. Ibnu A[ Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari

Abu Ishaq, dari Abu Sya'tsa, dia berkata: Aku bertanya

kepada Ibnu Umar tentang binatang buruan yang ditangkap

oleh seseorang yang tidak ihram, lantas dihadialrkan kepada

orang yang sedang ihrarn. Dia berkat4 "[.Imar memakanny4

dan tidak menganggap hal itu sebuah larangan." Aku lalu

bertanya, *Apakatr engkau memakannya juga?" Dia

menjawab, "LJmar lebih baik dariku.rrTo2

12795. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yahya bin Said menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dia

berkata: Abu Ishaq763 menceritakan kepada kami dari Abu

Sya'tsa, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang

binatang buruan yang ditangkap oleh seseorang yang tidak

ihram, bolehkan orang yang sedang ihrarn memakannya? Dia

berkata, "LJmar memakannya" 4l6u latu bertany4 "Apakatr

Ibnu Athilyah Al Muharru Al Wajiz (2D42).
rbid.
Abdurrazzak dalam Al Mushannaf (41432), Tafsir Al Qurthubi (61322), dan Ibnu
AflniyyahAl Muharrar Al Wajiz QDa2).
Ibid.
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engkau memak4nnya juga?" Dia menjawab, "Umar lebih

baik dariku."7fl

12796. Ibnu Al Mritsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari

Yahyq dari Abu Salamah, dari Abu Hurairatr, dia berkata:

Seorang penduduk Syarn meminta fatwa kepadaku tentang

daging binatang buruan bagi seseorang yang sedang ihram,

lalu aku mengizinkannya untuk memakannya. Lantas

kujumpai Umar bin Khaththab, dan aku katakan, "seorang
penduduk Syarn meminta fatwa kepadaku tentang daging

buruan yang dimakan oleh seseorang yang sedang ihram."
Umar lalu bertanya, "Apa yang kau fatwakan untuknya?"

Aku menjawab, "Aku berfatrva batrwa dia boleh

a" flmar lalu berkata, *Demi Allab seandainya

engkau berfatrva dengan selainnya, maka akan kupukul
engkau dengan tongkat ini!" Umar lanjut berkata, *Engkau

hanya dilarang membunrny u.:t1 
65

12797. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Mush'ab
bin Al Miqdam menceritakan kepada ka$ri, dia berkata:

Khadjah menceritakan kepada kami dari Zard bn Aslam,

dari Atha" dari Ka'ab, dia berkata: Aku menemui beberapa

orang yang sedang ihrarn, lantas kami mendapatkan daging

keledai liar. Mereka lalu bertanya kepadaku tentang hukum

memakanny4 dan aku memfatwakan boleh, kendati mereka

sedang ihram. Kalni (aku dan mereka) kemudian datang

menemui Umar untuk mengabarkan hal itu kepadanya

Ibid.
Al Baihaqi dalam Al Kubra (5/188) dan Abdurrazzak dalan Al Mushannaf
(4t433).
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(batrwa aku telatr memberikan fatwa kepada mereka dengan

menyatakan boleh memakan keledai [iar, padalral mereka

sedang ihram). umar lalu berkata, "r{ku telah menjadilcannya

sebagai pemimpin kalian hingga kalian kernbali'"76

12798. Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada karni, dia berkata: Yahya bin said

mengabarkan kepada karni dari said bin Musalryab, dari Abu

Hurairalu dia berkata: Aku melewati RaMzatt, lalu

penduduknya bertanya kepadaku tentang orang yang ihram

memakan binatang buruan yang didapatkan oleh orang yang

tidak ihram? Aku lalu memfatwakan bahwa mereka boleh

memakannya. Setetatr itu, aku menjumpai Umar bin

Khaththab dan menceritakan hal itu kepadanya Umar lalu

bertanya, "Apa yang engkau fatwakan?" "Aku memfatwakan

batrwa mereka boleh memakannyq" jawablor. umar lalu

berkat4 "seandainya engkau memfatwakan dengan yang

lain, maka aku akan menentangmu.'0767

l27gg. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya

bin wadhih menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Abu

Sya'tsa Al Kindi, dia berkata: Aku bertanya kepada lJmar,

"Bagaimana pendapatnu tentang safu kaum yang sedang

ihram berjumpa dengan kaum lain yang ddak ihram dengan

membawa dagrng buruan, bolehkah mereka menjualnya ke

76
767

Tafsir At Qurthubi (61322) danAl Muharrar Al Wajiz (2D42)'

Ualift aatam At Muwaththa (11352) dari jalur,syihab, dari Salim bin Abditlah,

dari Abu Hurairah.
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ftelompok pertama), atau memberikan makan untuk
mereka?" Beliau menjawab, cc11u1r1.,,768

12800. said bin Yahya Al Umawi menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muhammad bin said menceritakan kepada kami, dia
berkata: Hisyam 

-yakni Ibnu Urwah- menceritakan
kepada kami, dia berkata: Urwah menceritakan kepada kami,
dari Yahya bin Abdirrahman bin Hathib, Abdurratrman
menceritakan kepadany4 bahwa dia melakukan umralr
bersama Utsman bin Atran dalam su:rtu rombongan, dan Amr
bin Ash pun ikut bersama mereka. Setibanya di Rauha,

b,rung dihidangkan untuk mereka, padahal mereka sedang
ihram. Utsman lalu berkata kepada merek4 ..Makanlah,

karena aku tidak akan menyantapnya!" Amr bin Ash berkata
*Apakah kamu menyurutr kami untuk memakan sesuatu yang
kamu sendiri tidak memakannya?,, ..Seandainya aku tidak
menduga batrwa bunmg tersebut ditangkap untukkg niscaya
aku akan menyantapnyq"jawab Utsman. Lantas mereka pun
memakannya.T6e

12801. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia
berkata: syu'bah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin
Urwatr, dari bapaknya, batrwa zabair selalu berbekal daging
keledai liar ketika melakukan ihrarn.77o

Ibnu Athiyyatr dalam Al Muhoru Al wajiz eD42) dm Tafsir At eurthubi
(6/322).
Al Baihaqi dalam As-sunan (5ll9l) dan Abdurrazzak dalan Al Mushannaf
(4/433).

76t

769

n0 Malik dalam Al Mwtatha (l/3s0), AI Baihaqi dararn Al Kubra (Sltg9),dan Ibnu
Abu Syaibah dalam Al Mttshanng Q1307).
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12802. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami dari Syuraik, dari

Simak bin Harb, dari lkimalu dari Ibnti Abbas, dia berkata

"Binatang yang diburtr dan disembelih, sementara Anda

dalam keadaan halal, maka binatang tersebut pun halal

untukrru. Sedangkan binatang yang dibunr atau disembelih

sementara Anda dalam keadarn hararn, maka binatang ifu

pun haram untukmu."77l

12803. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Harun

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Simak, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Binatang yang

diburtr, sementara engkau dalam keadaan ihtam, maka ia pun

haram bagimu. Sedangkan binatang yang diburu, sementara

engkau dalam keadaan halal, maka ia halal bagimu."772

12804. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allatr swr, ti*lc iit'*'wi#"Dan diharamtran

atasmu (menongkop) binatang buruan darat, selama kamu

dalam ihram," bahwa maksudnya adalalu binatang buruan

haram ditangkap oleh orang yang sedang ihram, demikian

pula memakannya. Akan tetapi jika binatang buruan tersebut

ditangkap sebelum ihram, maka halal. Namun jika diburu

17t lbid.

"2 Al Mrharrar Al Wajiz Q/242).
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oleh orang yang sedang ihram untuk yang tidak
melakukannya, maka haram baginya untuk memakannya.TT3

12805. Ya'qub menceritakan kepadaku, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada

Abu Basyar tentang oftutg ihram yang memakan binatang

buruan yang ditangkap oleh orang yang tidak ihram? Ia
menjawab, "Said bin Jabir dan Mujahid pernah berkat4 'Jika
ditangkap sebelum ihram, maka bisa dimakan, namun jika
ditangkap ketika sedang ihram, maka tidak bisa

dimakan'."774

t2806. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij

berkata "Jika Atha ditanya di hadapan khalayak, 'Bolehkah

orang yang sedang ihram memakan dendeng (dari binatang

buruan) atau yang sudatr kering?' maka ia menjawab, 'Baik,
nanti akan aku jawab secara empat mat4 karena aku tidak
bisa menjelaskaonya di hadapan majelis. Jika disembelih

sebelum ihram maka makanlah, sedangkan jika tidak maka
janganlah engkau menjual atau membeli dagingnyu> .;t775

, Ketiga: Berpendapat bahwa makna firman Allah SWT, i;)
ti ;!', U, ,fi 3:, 'F{G "Dan diharamkan atasmu (menangkap)

binotang buruan darat, selama lcamu dalam ihram," maksudnya

adalah larangan untuk menangkapnya.

Al Muhuru Al Wajiz QD42), Ad-Durr Al Mantsur (3D00), Tafsir Al Qurtlrubi
(61323), dan Al Muhrru Al Wajiz Q1242).
Tafsir Al Qurthubi (61323) dan Al Muharrar Al Wajb Q/242).
Ibid.
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Mereka berkat4 "Membeli dari pemiliknya, menyembelih dan

memakannya setelah dimiliki, diperbolehkan. Demikian pula

menjualnya jika telah dimiliki bukan karena diburu olehnya."

Mereka pun menegaskan, "Larangan dalam ayat ini hanya

dalam hal menangkapnya ketika dalam keadaan ihram."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

12807. Abdullah bin Ahmad bin Syibawaih menceritakan kepadaku,

dia berkata: Ibnu Abu Maryam menceritakan kepada kami,

dia berkata: Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami,

dia berkata: Yahya menceritakan kepadaktr, dia berkata: Abu
Salamah membeli bunmg Qatha di Al A'raj dalam keadaan

ihram, ikut bersamanya Mtrhammad bin Al Munkadir, maka

beliau memakannya, lantas orang-orang menganggapnya

sebagai aib.776

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah yang

menyatakan bahwa Allah SWT mengharamkan setiap perkara yang

berkaitan dengan buruan tersebut bagi orang yang sedang menunaikan

ihram; menjuatnya, membelinya, menangkapny4 dan perkara lain
yang berkaitan dengan menangkap binatang buruan, kecuali ia
mendapatkannya telah disembelih oleh orang yang tidak sedang

menunaikan ihram, dan ditujukan bagi orang yang tidak melakukan
ihram pul4 kala itu halal baginya untuk memakannya, berdasarkan

riwayat dari Rasulullah SAW berikut ini:

12808. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yahya bin Said menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij

776 Ibnu Athiyyah dalamAt Muhanar Al Wajiz Q/242).
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--demikian pula Abdullatr bin Abu Ziyad, menceritakan

kepadaku, dia berkata: lvlakki bin Ibrahim menceritakan

kepada l€mi, dia berkata: Abdul Malik bin Juraij

menceritakan kepada lcami- dia berkata: Muhammad bin Al
Munkadir mengabarkan kepada l€mi dari Muadz bin

AMirrahman bin Utsman, dari bapaknya AMurrahman bin

Utsmaru dia berkata, "Pernah tcami benama Thalhah bin

Ubaidillah ketika dalam keadaan ihrarl, lalu karni

mendaparkan burtrng sebagai hadiah. Di antara kami ada

yang memakannya, dan ada pula yang bersikap wara dengan

tidak memakannya. Ketika Thalhatr bangun dan dia

mendapatkan omng sdang mernakannya, dia berkata, *Kami

pernah memakamya bersama Rasulullah SAW."777

Jika ada yang bertanya, 'Apa komentar Anda tcntang riwayat

dari Ash-Sha'b bin Jatstsanrab bahwa dia memberikan hadiah kepada

Rasulultah SAW berupa kaki keledai liar yang masih berlumuran

darab narilrn beliall menolakrya $raya bcrkata, 'Aht sedang

ihram'"t Jogo pendapat Anda tentang hadits AisydL batrwa Nabi

SAW menerima hadiatt berupa dendeng daging rusa ketika sedang

ihranr, lantas betiau menolaknya?7'e Serta beftagai riwayat serupa?"

Jawablah, "Semua riwayat tersebut, serta jrang semakna

dengannya, sarna sekali tidak menjelaskan batrwa Nabi SAW

menolaknya, padahal binatang tersebut disembelih oleh orang yang

tidak ihram, dan asalnya sama sekali tidak ditujukan untuknya."

Muslim dalar:r.Al Hajj (65) dan Al Baihaqi dalanAl Kubra (5/188).

Muslim dalam Min Thuruq fil Hajji (50154) dan Al Baihaqi dalarn Al Kubra
(5lt9t, r94).
Ahmad dalalrl Musnad (6140).
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Berbagai riwayat tersebut dan yang lain hanya menjelaskan
batrwa beliau menolak daging binatang buruan. Jika demikian, maka
bisa saja daging tersebut memang disembelih dan dari awar
dimaksudkan sebagai hadiah untuk Nabi sAW yang sedang ihram.
Terlebih lagi, riwayat Jabir dari Nabi sAw telah menyatakan secara
tegas780 batrwa daging binatang buruan barat halal bagi orang yang
sedang ihram, kecuali yang diburu dan dari awal ditujukan untuknya.
Artinya, jika kedua riwayat tersebut shahih, maka wajib diambil dan
dipahami dengan makna yang benar, tidak saling bertolak belakang.
Yakni, Nabi SAW menolalanya karena binatang tersebut dari awal
ditujukan untuk beliau. Adapun izin beliau untuk memakan daging
tersebut pada kesempatan lain, karena dari awal binatang buruan
tersebut tidak ditangkap secara sengaja untuknya. Jadi, kedua hadits
tersebut benar, tidak saling bertentangan.

Para ularna berbeda pendapat tentang praktek perburuan yang
dihararnkan Allah SwT dalam firman-Nya, j!!C iil jQ-Wifr
(# "Dan diharamkan atosmu (menangkap) binatang buruan darat,
selama kamu dalam ihram."

Pertama: sebagian ulama berpendapat bahwa maksud dari
binatang buruan darat adalah yang hidup di darat dan laut (air).
Sedangkan maksud dari buruan laut adalah yang hidup di laut.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12809. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, dia berkata:
waki menceritakan kepada kami --{emikian pula Ibnu
Waki, ia menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

z8o 
41 Baihaqi datamAt Kubra(5/190).
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menceritakan kepada kami- dari Imran bin Hudair, dari Abi
Majlaz,tentang firman Allah SwT, filti lil #'WiF,
(+ "Dan diharamlcan atasmu (menangtup) binatang

buruan darat, selama kamu dolam ihram," dia berkata,

"Janganlah kalian memburu binatang yang hidup di darat dan

laut (air). Adapun yang hidup di air, boleh engkau

tangkap.'7tl

12810. Ya'qub bin lbrahim menceritakan kepadaku, dia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hajiaj
mengabarkan kepada kami dari Athq dia berkata, *Jika orang

yang ihram menangkap binatang yang hidup di darat, maka

dia wajib membayar dendanyq seperti b*yq kepiting, dan

Lo4oL::7t2

l28ll. Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, dia berkata: [Ianrn
bin Mughirah menceritalon kepada kami dari Arnr bin Abu

Qais, dari Al tlaiiaj, dari Athe dia berkata, "setiap orang

yang ihram wajib membayar kaffoat jika ia membunuh

binatang yang hidup di darat dan di &ir."783

12812. Abu Kuraib dan Abu Saib menceritakan kepada kard,
mereka berdua berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada

kami, dia berkata:Yazidbin Abu Ziyadmenceritakan kepada

kami dari AMul Malik bin Said bin Jabir, dia berkat4

"Pernatr kani menunaikan haji bersama seorang penduduk

As-Sawad yang membawa kail untuk burung air, maka

'!t fa6ir lt Qurthubi (6/320).

'E2 Ad-Durr Al Mantsur (3/2Ol) dan Tafsir At Qurthubi (61320).
7t3 As-suyuthi dalam Ad-Durr (3/2iJl) dengan hanya menyebutkan Abu Ja,far

sebagai sumbernya.
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bapakku berkata kepadanya ketika kami sedang menunaikan

ilram, 'Enyahkan benda ini dari kami'."7&

12813. Abu Kuraib menceritakan kepada kami pada kesempatan

lain, dia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Yazid bin Abu Ziyad berkata:

Hajjaj menceritakan kepada kami dari Athq bahwa dia

memaknrhkan omng yang sedang ihram menyembelih ayam

belibis, karena pada asalnya ia hidup di darat.7ts

Kedua: Berpendapat bahwa maksud dari binatang buruon

darat adalah yang lebih dominan hidup di darat daripada di air.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12814. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku
bertanya kepada Atha tentang burung bangau, apakah

termasuk binatang buruan darat atau air? Juga tentang

binatang yang serupa dengannya? Ia menjawab, '?atokannya
adatah yang dominan, maka ia merupakan binatang

buruann5r4"7E6

12815. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan

kepadaku dari Suffan, dari seseorang, dari Ath4 dari Abu

Tafsir Al Qurthubi (61302).
Ad-Durr Al Mantsur (3D01) danTafsir Al Surtlrubi (61320).
T{sir Al Qurtlubi (61320) daaAl Muhwrs Al Wajiz (21234).

7U
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Rabah, dia berkata, "Tempat dominan untuk menetas, itulah
yang menj461i 4s^lnya"7t7

pena*wilan fiman Allah: Or,* Al,=sii rti $36
@an bertakwalah kepadn Allah yang kepado-Nyalah kamu akan

dikumpulkan)

Abu Ja'far berkata: Inilah peringatan dari Allah SWT

kepada makhluk-Nya, agar mereka selalu waspada dari siksa-Nya

karena berbuat maksiat kepada-Nya.

Allah SWT menyatakan, "Wahai manusia! Takutlah kepada-

Ku dan waspadalah, dengan cara mewujudkan ketaatan dalam bentuk

melaksanakan segala perintah-Ku dan menjauh diri dari segala

larangan-Ku, seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut, yang

telah diturunkan kepada Nabi kalian SAW; larangan meminum

khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengadu nasib.

Demikian pula memburu binatang buruan darat bagi orang yang

sedang ihram, dan yang lain, karena kalian semua akan kembali

kepada-Ku. Aku akan menyiksa kalian karena perbuatan maksiat yang

kalian lakukan, dan membalas kalian dengan pahala atas ketaatan

yang kalian lakukan."

eso

787 lbid.
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i,;Jit;;stie6*.(c/r(e{!\'-,,&ii{ifr 'J4

Yj errLAi,tY &'fi '"i Yfi3-,ayl'^#116 G'J(,

ryr$,fr';i6t,S'ii e
*Allah tclah menjadil<mKa'bah, runah s:.rci itn sebagai

Pusat (pqibadahan dm urusdn duria) bagi marutsia, dmt
(demikim Pola) bulmHmarn, hadya, qalaid. (Nlah

mernjadilcmt yand demikian iut agm l<flirw tahu, bahwa
sesN.nggulmya y'j;ldh mmgetalwi a1a yang ddo di lffigit dflrt

apa yarrg ado dibwr.i danbahwa sennguhrrya Nlah
Maha mmgetahti segala sesltatrt."

(Qs. Al l\,[aa'idah l5lz 971

Penakwilan fiman Allah: *- ircii a;i "^&ii 'ii; 'J4
'41X; G';i(t ifri ;1$ nGi- (Attah tetah menjadikan Ka'bah,

rumah suci itu sebagai pusat [peribadahan dan urusan dunial bagi
manusio, dan [demikian pulal bulan Haram, hadya, qalatd)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjadi Ka'bah, rumah

yang suci itu, sebagai pusat (pimpinan) bagi manusia yang tidak

memiliki pimpinan, yang bisa menahan orang kuat dari yang lemah,

orang yang jahat dari yang berbuat baik, dan orang yang zhalim dari
yang dizhalimi. Demikian pula bulan Haram, hadya, dan qalaid,

masing-masing bisa menjaga di antara mereka ketika mereka tidak

memiliki pimpinan selainnya, dan bisa dijadikan sebagai lambang

keagamaan bagi mereka, juga pusat kemaslahatan bagi segala urusan

mereka.
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Ka'bah dinamakan demikian karena bentuknya yang kubus.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12816. Ibnu waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku
menceritakan kepada karni dari Su&an, dari lbnu Abi Najih,
dari Mujatrid, dia berkata, ..Dinamakan Ka'bah karena
benfuIarya yang seperti kubus.,788

12817- Ibnu waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Hasyim
bin Al Qasim menceritakan kepada kami dari Abu Said Al
Mu'addab, dari An-Nadhar bin Arabi, dari lkrimah, dia
berkata, "Dinamakan Ka'bah karena bentuknya yang seperti
kubus."7s

Kata 6tr! dengan huruf ya', rcrmasuk kata dengan ,ain /i,il
yang terdiri dari htrruf wowu,tandanya adalah huruf qafrrya berharakat
kasrah yang merupakanfaf il,lantas ainJiit diganti dengan hurufya
sama dengan lafazh $Q. Ain f il-nya yakni huruf wovsu diganti
dengan hurufya', karena htrruf wawutersebut berharakat kasrah, jadi
asalnya adalah rlri.

Tersebut ungkapan Arab yang menggunakan kata asa[, seperti
diungkapkan dalam syair Rajiz berikut ini:7s

"Pondasi dunia dan agama."7gl

i: i6t q!'ity.

7E8

7t9
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Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya@/1213).
Ibid.
Orang yang menuturkannya adalah Humaid Al Urquth.
Syair ini diungkapkan dalam Majaz Al eur'ankarya Abu Ubaid(t/t77).
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Allah SWT menjadikan Ka'bah, bulan-bulan Haram, hadyu,

dan qalaid sebagai pondasi bagi orang Arab yang mengagungkarurya.

Ia bagaikan pemimpin yang mengatur unsan pengikutnya.

Seluruh Ka'bah adalah haram, Allah SWT menamakannya

sebagai tanatr Haram karena binatang buruannya tidak boleh diburu,
pepohonannya tidak boleh ditebang, dan rerumputannya tidak boleh

dicabut. Sebelumnya kami telah menjelaskan hal itu dengan berbagai

dalilnya.7e2

Firman Allah SwT, 

"E^-tt 

|';ifti$t ii? "Dan (demikian

pula) bulan Haram, hadya, qalaid, " maksudnya adalah, "Allah SWT
juga menjadikan bulan Haram, hadya, dan qalaid sebagai pusat bagi

manusia, seperti yang Dia lakukan untuk Ka'bah Baitul Haram.

Para ulama berbeda pendapat tentang kata an-naas (manusia).

Pertama: Sebagian berpendapat bahwa pada masa jahiliyyah
Allah SWT menjadikan hal itu sebagai pusat bagi manusia semuanya.

Kedua: Berpendapat bahwa maksudnya adalah orang Arab
secara khusus.

Bahasan ?ttil, yang kami utarakan sama seperti yang

dinyatakan oleh para ahli tafsir.

Berikut ini riwayat-riwayat yang menjelaskan batrwa maksud

dari tit? dalam finnan-Nyu ""!$&.;6i q)\ -i6Ji 6\'JZ ,

anahh'7rg)t

12818. Hannad menceritakan
Zudah menceritakan
yang mendengar dari
dia menceritakan dari

kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi
kepada kami, dia berkata: Seseorang
Khushaif mengabarkan kepada kami,
Mujahid, tentang firman Allah SWT,

'o Tafsir surah Al Baqarah ayat 126.

-EI
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,!Gi-*.i6i 6;i't}Kir frf 'J4 ,,Ailah tetah menjaditran

Ka'boh rumah suci itu sebagai pusat (peribodahan dsn
urusan dunia) bagi manusia," dia berkata, ..Maksudnya

adalah a,,gJ. it l'sebagai fondas i bagi manuslo,. u7e3

12819. Ibnu waki menceritakan kepada kami, dia berkata:
ubaidillah menceritakan kepada kami dari Israil, dari
Khushaif, dari Said bin Jubair, tentang finnan Allat SWT,

,.$it- *, dia berkat4 "Maknanya adalah sebagai

kemaslatratan 4gama mereka "Te4

12820. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu
Za;idah menceritakan kepada kard, dia berkata: Daud
mengabarkan kepada karni dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,
tentang finnan Altah swT, q- irfii( L;j\ 143 5l .f*

n!$'.lltoh telah runjadikan Ka,bqh runoh suci itu
sebagai pusat (peribadalwt dan ,rusan dunia) bagt
manusia, " dia berkata, *Ketika mereka tidak mengharapkan
surga dan tidak takut dengan nerakq maka Allatl
mengokohkan fondasi tersebut dengan Islam."?es

12821- Hannad menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Abu
Taidah menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Al
Hutsaim, dari Said bin Jabir, tentang firrran Altah SWT, ji:l

"rltt-l(.3.. i(A( Li[ 'tG*lt fitl ,Ailah telah menjadikan
Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadahan dan

As-Suyuthi dalam Ad-Dun (3D01), dengan hanya menyebutkan Ibnu Jarir
sebagai sumbernya.
Tafsir Ibnu Abu Hatim (4/1214).
Kami tidak mendapatkan atsar ini dalam referensi yang kami miliki, dan silakan
lihat kitabl/ Muharrar Al Wajiz (2/243).

7y3
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urusan dunia) bagi monusia," dia berkata" "Sebagai

pengokohan untuk agama mereka."796

12822. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Abu A1 Haitsam,

dari Said bin Jabir, dengan riwayat yang sama.7e7

12823. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah Swr, e€iy*.i|A( 4{.6Ji frf 'JZ "Attah tetah

menjadikan Ka'bah, rurnah suci itu sebagai pusat

(peribadahan dan urusan dunia) bagi manusia," diaberkata

"sebagai pusat, barangsiapa datang kepadanya, maka dia

berada dalam keamanan."?e8

12824. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,

re3*e firman A[ah swr, d\-8.(6=1-t 4i'14ii fi
'+"fS G';ilf, irfii ;3t; "allah telah menjadikan Ka'bah,

rumah suci itu sebagai pusat (peribadahan dan urusan

dunia) bagi manusia, dan (demikian pula) bulan Haram,

hadya, qalaid, " baltwa maksudnya adalatr pusat bagi agama

mereka dan syiar bagi haji mereka.Tee

7e6 Tafsir lbnu Abu Hatim (4ll2l4).
'e' Ibid.D' Ibid.
1ee Tafsir lbnu Abu Hatim (4ll2l4).
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12825. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkara: Asbath menceritakan kepada karni dari

a:-!$i, teaJamg fi1m* lJt"tr s}vr: .ifli 'iQ*:r fi '{,;
-4f:".fr' 

Giir' it;li ;#'l6uIf5 Giir' iiill i3$ n6 q- iGJi "Auah tetah> l-
menjadilan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat
(peribadahan dan urusan dunia) bagt manusia, dan

(demikian pula) bulan Haram, hadya, qalaid," bahwa Allah
SWT menjadikan empat perkara tersebut sebagai pusat

kemaslahatan bagi manusiq yaitu, e/i itf (pengatur urusan

mereka).8m

Abu Ja'far berkata: Ragam pendapat tersebu! kendati

berbeda redaksi, narnun maknanya sama yaitu kembdi kepada

ungkapan yang telah kami nyatakarq bahwa al qiwam adalah sesuatu

yang menjadi pusat kemaslahatan, bagaikan seorang raja yang

mengattu kemaslahatan rakyat yang ada dalanr kekuasaannya, karena

dialah yang mengaturnya, dialah yang menghalangi si zhalim dari

orang yang dizhalimi, dan dialah yang menatran kesewenang-

wenangan. Demikian pula Ka'balU bulan-bulan Haram, hadyu, dan
qalaid, semuanya menjadi tumpuan kemaslatratan orang Arab pada

masa jahiliyyah. Lantas pada masa lslam sem{anya menjadi syiar-

sytar haji serta kiblat dalam shalat.

Makna tersebut sarra seperti yang diungkapkan oleh

sekelompok ulama tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

'* Ibtd.

I
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12826. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Jami bin Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dia berkata, tentang

firman Auah swr, ;3tt; *fu*-i,Al gi;i'|&ii'ifr 'J;
"tE;ff G';ift i(lii 

;',turh 
i e I ah me nj adi kan Ka' b ah, rumah

suci itu sebagai pusat (peribadahan dan urusan dunia) bagi

manusia, dan (demikian pula) bulan Haram, hadya, qalaid,"

bahwa maksudnya adatatr penghalang yang Allah tetapkan di

antara manusia pada masa jahiliyyah; jika seseorang

melakukan dos4 kemudian berlindung ke Al Haram, maka

dia tidak boleh dihukum dan tidak boleh didekati. Jika

seseorang mendapatkan pembunuh bapalarya pada bulan

Haram, maka ia tidak akan membalasnya ketika itu, serta

tidak pula mendekatinya. Jika seseorang datang ke Baitullatt

dan menggantungkan kalung dari ranrbut, maka dia

dilindungi dari gangguan orang lain. Demikian pula jika

seseorang kabur, dia akan menggantungkan kalung dari

idWtir atau as-aa*r,801 maka orang-orang tidak akan

mengganggunya hingga keluarganya tiba. Dialah penghalang

yang Allah SWT tetapkan di antara manusia pada masa

jahiliyyah.8o2

12827. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zud, berkata,

tentang finnan Allah SWT, *_(r7ii e+$ 'taislr rrrJ?

Idlihir adalah tanaman yang harum, sedangkan as-samr jenis rumput yang biasa
dibuat tikar -Ed.
As-suyuthi ddalln Ad-Durr Al Mantsur (3D02), dengan menyebutkan Abd bin
Humaid sebagai sumbernya. Demikian pula Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan
Abu Syaikh.

801
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'+gfS G';i$ ititl iht; o!i- "Attoh tetah menjaditan

Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadahan dan

uasan dunia) bagi marusia, dan (demikian pula) bulan

Harom, hadya, qalaid," dia berkata, "Semua manusia

memiliki raja yang melindtrngi sebagian mereka dari yang

lainnya. Sementara kaum Arab kala itu sama sekali tidak

memiliki ruja yang melindungi, lantas Allatt SWT

menjadikan Baitultah sebagai pelindung yang bisa

melindungi sebagian mereka dari (kelaliman) yang lainnya.

Demikian pula bulan-bulan Haram dara al qalaid,jika saat itu

seseorang mendapati pembunuh saudarany4 atau anak

pamannya, maka ia tidak akan membalasnya (Narnun), ini

semua tetatr dihapus."to3

12828. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadab dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakktr menceritakan

[.pua" kami dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang lafazll
'ri)X$ orang-orang pada masa jatriliryatr menggarrtungkan

kutit pohon ketika hendak berhaji, lalu mereka dikenat

dengannyats

Sebelumnya kami telah menjelaskan maloa bulan Haram,

hadyu, dan qolaid, maka tidak perlu kami ulang pada kesempatan

ini.tos

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll2l5) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr
(31202), dengan hanya menyebutkan Ibnu Jarir sebagai sumbernya.

Al Muharrar Al Wajiz (2/143).
Lihat makna Syahrul Haram dalam tafsir surah Al Baqaratr ayat 194 dan 217

dan surah Al Maa'idah ayat 2. Demikian pula makna al hadyu dalam tafsir
surah Al Baqarah ayat 196 dan Al Maa'idah ayatz. Lihat pula makna al qalaid
dalam tafsir surah Al Maa'idah ayat2,
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Penalrwilanf*man-Allah:,2{rLA\OY#;ii"blffi Jl;ty't

ryr:;g','frt69;*t,tYi@emikianituagarkamutahh
bahwa sesurngguhnya Altah mengetahai apa yang ada di langit dan

opayangadadiburtdanbahwasesungguhnyaAllahMaha
meng etah ui s egala s es uat u)

Abu Ja'far berkata: Firman-Nya, U; "Demibian ittt"

maksudnya adalatr menjadikan Ka'bah sebagai pusat bagi manusia'

Demikian pula bulan Haram dar' qalaid'

Allah swT menegaskan, 
*wahai manusia! Aku menjadikan

semga itu sebagai pemimpin kalian, agar kalian tahu semua yang

Kuciptakan untuk kemaslatratan dunia kalian, dan semrumya

berdasarkan ilmu atas segala hal yang bermanfaat, juga mudharat bagi

katian. Aku juga mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi,

serta kemaslahatan dunia dan akhirat kalian'"

Diatatr Atlah Yang Maha tahu atas segala sesuatu. Tidak ada

satu ptrn urusan katian yang tersembunyi bagi-Nya' Dialah Allah yang

akan menghitung semuanya, maka Dia akan membalas orang yang

berbuat baik atas kebaikan yang ditunaikannya, dan menghukum

orang yang berbuatjelek atas kejelekan yang dilakukannya'

coc

1-;-) 3jL':i ;li vW. L,jl'if (JYfiA
*Ketalwilah,bahwosesu,ngguhnyaNlahdmatbqatsiksa'

N y a dm b ahw a s e rurtggulm.y a Nlah Malw P argarrQwt

lrlgiMahnParyayang!'
(Qs. Al Maa'idah [5]: 98).

7
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, *Wahai

manusia, sesungguhnya Rabb kalian Maha Mengetahui apa yang ada

di langit dan di bumi, tidak ada amal perbuatan kalian yang

tersembunyi dari-Nya Dia akan memperhitungkannyq lantas

membalasnya. Dialah Allah yang amat berat siksa-Nya kepada orang

yang berbuat maksiat. Dialah Allah Yang Maha Besar arnpunan-Nya

bagi orang yangtaat dan bertobat. Dialah Allatr Yang Maha Pengasih,

tidak akan menyiksa dosa yang telah lalu setelah ditobati."

itcc

@'b#K, tli'rr'flti fiK6'&i 7 ;i;( :F e

"Kew ajibon Ros4t ddak lnin hrlnty alah nery amp ail<arJ, ilorr
Nlah metryetalwi apa yangllorlrrntlalrdrrlcrrJ ilon apa yang

l<mw sunbunyilcau"
(Qs. Al [daa'idah [5]: 99)

Penakryihn fimen Auah: l, '{:r'6ft'1j''jJ( $y Si;l & e
ir#'lr3 Sfr 4qoqiibott Rosul ddak tain hanyalah

,fienyanqraikon, danAllth mengetahui apayang fumu lahirkan dan

opa yang kama senbtmyilsan)

Abu Ja'far berkata: Ayat tersebut merupakan peringatan dan

ancaman bagi harrrba-Nya. Allah SWT menegaskan, "Wahai manusia,

rasul yang kami utus memberikan ancaman dengan siksa yang amat

pedih, serta peringatan yang mematahkan hujjatr kalian. Mereka hanya

sebatas melaksanakan risalah yang Kami tugaskan, lantas Kamilah

i

I
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yang akan membalas ketaatan dengan patrala dan kemaksiatan dengan

siksa."

Allah mengetahui apa yang kamu nampakkan dan apa yang

kamu sembunyikan. Allah menyatakan, "Nampak jelas bagi Kami

orzmg yang menerima risalatr dan mengamalkan perintah yang Kami

titahkan. Demikian pula orang yang berlaku maksiat dan berpaling

dari risalah Kami dengan meninggalkan perintah. Kami Maha Tahu

amal perbuatan yang mereka lakukan secara terang-terangan, juga

ucapan yang mereka lafalkan. Kami juga tatru keimanan dan

kekufuran yang kalian sembunyikan, bisa membedakan mana yang

yakin, yang ragu, dan yang nifaq."

AUah SWT menyatakan, *Jika demikian, bahwa Allah SWT
Maha Mengetatrui apa yang tersembunyi dalam hati dan yang

ditampakkan oleh jiwa, juga Matra mengetahui terhadap perkara yang

ada di langit, dan yang di bumi, lantas di tangan-Nyalah patrala dan

siksa, maka Dialah Allah yang pantas unhrk dijaga murka-Nyq dan

ditaati tanpa dimaksiati."

oot

\GJ;,i$a#ii$ro#6#*S
<rA6'#-{, -V( 

J-fu- -:it ;_fili
" Katnl<,artlah,' T idflk scfina y ang furuk dengan y ang b aik,

meskipur banyaf<nyd yolng bwu,k iat menmik lutimu, mal<a

bqtakwalah l<epada y'.J;lc.h hai orang.orarrg bqalel, agar
l<ffiau mendap at kebmnrhmgdfl' ."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 100)
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Abu Ja'far berkata: Allatr swr menyatakan kepada Nabi-
Nya, Muhammad sAw, "Katakanlatr wahai Muhammad, .sungguh

yang buruk tidak sama dengan yang baik, yang shalih tidak sama
dengan yang salatr, dan yang taat tidak sama dengan yang berlaku
maksiat'."

gr;Jl iK aq;A * "Meskipun banyatorya yans buruk itu
menarik hatimu" Allah SWT menyatakan, ..Orang yang bemaksiat
tidak sebanding dengan orang yang taat kepada Allah, kendati yang
berrraksiat lebih banyalq sehingga menarik hatimu, karena orang
yang taat kepada Allah adalah orang-orang yang beruntung dengan
mendapatkan patrala di sisi Allah pada Hari Kiamaq wahupun jumlah
mereka sedikit, sedangkan ahli marsiat adatah orang-orang yang
merugi, walaupun jumlah mereka banyak.,,

Allah swr menyatakan kepada Nabi-Nya sAw, ..Janganlarr

kalian terpengartrtr dengan banyaknya orang yang berlaku maksiat
kepada AllalL sehingga Dia mengabaikannya dan tidak menyegerakan
siksa kepada mereka. Sungguh, akibat baik hanyalah bagi orang yang
taat@adaAlld,h SWT.-

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adatah:

12829. Muhanrmad bin At Husain menceritakan kepadaku, dia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada
lomi, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Sudi, Elturrg firnan Allah SWT, 4t; ia;t=t 

";;{g-lJ! iK {)# J3 "rrdak sarut y(mg buruk dengan yang
bailc, meskipun bonyabtya yang buruk itu menarik hatim,,,'
bahwa maksudnya adalah, yang buruk adalatr orang-orang
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musyrik, sedangkan yang baik adalatr orang-orang

beriman.so6

Ayat tersebut tampalcrya ditujukan kepada Rasulullah SAW,

akan tetapi maksudnya ditr{ukan kepada sebagian pengikutnya.

Dalilnya adalah ungkapan setelatrnyq '# -'iJVf dd- '31l#fr

€r;i "Maka bertalcwalah kcpada Allah hai orang-orang berakal,

agar lra mu mendapat keberuntungan. "

Penatrwitan firman Allah: '&6 -A1f $4 'itl 1;36

<.r;# Maka bertahwalah hepada Allah hai orang-orung

berakal" agar kamu mendapot keberuntungan)

Abu Jatfar berkata: Allah SWT menyatakan, "Bertakwalah

kalian kepada Allah dalam perintah dan larangan, serta waspadalatl

jangan sampai tergoda oleh syetan sehingga kalian t€rtarik dengan

banyaknya orang buruh sehingga kalian bersabar dari mereka."

-.lj(j( Jfr . "Hai orangerang berakal," maksudnya

adalah orangarang yang memiliki akal. Dengannya dia mematrami

ayat-ay at Allatq j uga huiiah-Nya

€r# $J "Ago twntu nundopat kcberuntunga4"

maksudnya, "Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung, yakni

mendapatkan harapan kalian di sisi Allah SWT.'

o{tc

Ibnu Abu Hatim dalarn tafsirnya (411216) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (3D04), dengan menyebu&an Ibnu Jarir sebagai sumbernya. Demikian
pula Ibnu Abu Hatim dan Abu Syaikh.
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'{t1'#'^i bLiS i't{ii{ rgr; <rjiq6-
titr, qs,Si 61'31 i ir6:i 33 G \Lt;fi bL,

,, ,z 9t(*sP
u H oi or ang. or arrg y arrg b qiman, i anganlah l<flnuu
menany al<mt (lrepddo N abbnu) lwl.lwl yang jit<o

diwrangkfln l<epadamt al<frrl menysaht<tn t<m-uu dfrn iit<f,
l<flnru nerwryal<m di waku N W'an iht diturunl<mt,
niscay a al<frrr diterangkiln kepadmrw, y',Jtlah menwnfl<mt

(l<ami tentang lwl.lwl ia* Allah Maha penganeun lagi
MalwParyrfiitrtn."

(Qs. Al I\,Iaa'idah [5]: 101).

Abu Ja'far berkata: Diriwayatkan batrwa ayat ini diturunkan
kepada Rasulullah karena berbagai pertanyaan yang diajukan
kepadanya oleh beberapa kaum, hanya sebatas ujian, bahkan pada
kesempatan lain hanya merupakan celaan. Sebagian orang bertanya,
"Siapa bapakku?" Lalu yang lain bertanya 

-ketika 
untanya hilang-

"Di muura untaku?" Allah swr pun berfirman kepada mereka,
"Janganlah katian mempertanyakan hal ifu 

-seperti 
pertany-aan yang

diajukan oleh Abdullah bin Hudzafah tentang siapakatr bapaknya-
karena jika Kami membeberkanjawaban atas pertanyaan kalian, maka
kalian akan merasakan kesusahan dengannya.,,

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12830. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh
bin Bughail menceritakan kepada kami, dia berkata: Ztthair

:

i

I
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bin Muawiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Al Juwairiyyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

berkata kepada seorang badui dari bani Salim, *Tahukah

engkau kepada siapa ayat ini diturunkan, Vti 331qU
W'{J & oLiQrl #. W4 { "Hai orang-orans yans

beriman janganlah kamu menanyalwn (kepada Nabimu) hal'

hal yang jika diteranglam kepadamu akan menyusahknn

kamu," sartpai akhir ayat? Ayat ini turun kepada kaum yang

bertanya kepada Rasutullah SAW dengan nada mengejek,

'siapakah bapaklar?' Demikian pula seseorang yang

kehilangan unta, dia berkata" 'Di mana untaku?' Allah SWT

pun menurunkan ayat ini kepada mereka."807

12831. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abu Amir dan Abu Daud menceritakan kepada

kami, mereka berdua berkata: Hisyarn menceritakan kepada

kami dad Qatadatt, dari Anas, dia berkata, "Orang-orang

bertanya kepada Rasulullah s@ara mendesak, lantas pada

suatu hari beliau naik ke mimbar seraya berkata, 'Tidaklah

kalian bertanya lcepadafu tentang sesuatu nulafulcan aht

akan menjelaslawtya'. Aku lalu menoleh ke kanan dan kiri,

aku melihat setiap orang melipat bajunya sambil menangis.

Seseorang lalu me,nghadap, dialah orang yang jika berdebat

maka dia akan diseru kepada selain bapaknya Dia berkatq

'Wahai Rasulullab siapakah bapakku?' Beliau menjawab,

'Bapakmu adalah Hudzafatr!' Umar lalu menghadap seraya

berkata, 'Kami ridha kepada Allah sebagai Rabb, Islam

sebagai agama, dan Muhammad sebagai rasul. Aku pun

807 Al Bukhari dalarr At-Tafsir (4622) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(4n217).
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berlindung kepada Allah dari fitnah yang buruk!' Baginda

Rasulullatr SAW kemudian bersabda, 'Aht tidak pernah

melihat keburulcan dan kebailan seperti hari ini! Surga dan

neraka digambarkan kepadaku sehingga aht melihatnya di
belakang tembok itu'.

Qatadatr menuturkan hadits ini dalam ayat, bL'iliX i"Wfi{
'tt\ F 't3 "Janganlah kamu menanyakan (kepada

Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu alcan

menyusahkan kamu."8o8

12832. Muhammad bin Ma'mar Al Bahrani menceritakan kepadaku,

dia berkata: Rauh bin Ubadatr menceritakan kepada kami, dia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada karrd, dia berkata:

Musa bin Anas mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku
mendengar Anas berkata, "Seseorang bertanya kepada

Rasulullah,'Siapakah bapakku?' Nabi menjawab,'Bapakmu

adalah tulan!' Lalu turunlah ayat, W{ tgt: 1-ii qf-
f; '# & oyii6 f 'Hai orang-orans yans beriman,

janganlah kamu rnenanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang
jilca diteranglrnn kepadamu akan merryusahkan \ro*u'. "80e

12833. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid bin Zurai'menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

A[ah swr, '{#'#i oyl;xi,tt*{ tjJ( <rjiqfu-
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan

lrepadamu akan menyusahlcan kamu, " dia berkata: Anas bin

Eot Muslim dalarn At Fadhail (137).
E@ Muslim dalatn At Fadhail (135) dan At-Tirmi dzi dalam At-Tafsir (3056).
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Malik menceritakan kepada mereka: Rasulullah SAW

ditanya oleh mereka secara mendesak, kemudian pada suatu

hari beliau keluar dan naik mimbar, lalu bersaMa" 'TidaHah

kalian bertanya kcpadalw *Pada lwri ini- tentang

sesuatu, melainlcan aht akan menjelaskannya kepada kalian!

Aku fiha,natir jila suatu perlara telah tiba lcepadanya,

okhirnya tidaHah aht menoleh ke lanan dan kiri, melainkan

aku mendapatkan semuanya sedang menutup kepala dengan

baju sambil menangisl Salah seomng lalu menghadap,

dialah orang yang jika berdebat maka diseru kepada selain

bapakny4 dia bertanya, 'Wahai nabi Allah, siapakah

bapakku?' Nabi menjawab, 'Abu Hudzafah!' Umar lalu

berdiri, kemudian menghadap, dan berkata, 'Kami ridha

kepada Allah sebagai Rabb, lslam sebagai agama, dan

Muhammad sebagai rasul. Aku pun berlindung kepada Allatr

dari fittah yang bunrk!' Sambil memohon perlindungan

kepada Allah. Atau dia berkata, 'Aku berlindung kepada

Allah dari buruknya fitnah'. Rasulullah lalu bersabda Z/ca

tidok pernah melihat lccbaikan dan keburulan seperti hari ini
sama sekali, surga dan neraka digambokan kepadaht

sehingga alar melihatnya di belalang tembok itu'.'310

12834. Ahmad bin Hisyam dan SuSan bin Waki menceritakan

kepada kami, mereka berdua berkata: Muadz bin Mua&
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Aun
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada

Ikrimah 
-maula 

Ibnu Abbas-, tentang firman Allah SWT,

tro Muslim dalam At Fadhait (137), Ahmad dalam Musnad (31254) dari jalur Said,
dari Qatadah. Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dalam Ad-Da'awat (6362)
dan Muslim dalam Al Fadhail (137) dari jalur Hisyam, dari Qatadah, dari Anas.
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-t#'ts i dyiiil#W*{lii( 6-6iqV- "Hai orang-

orang yang beriman, janganlah kamu menarryalan (cepada

Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan

menyusahkan lramu." Itulah hari saat Rasulullah SAW
' berdiri seraya berkata, "TidaHah kalian bertanya kepadaht,

melainlran aht akan mengabarlcanrtya kcpada kalian."

Seseorang lalu berdiri, sementara kaum muslim tidak senang

dia berdiri, dan berkata, 'Wahai Rasulullatr siapakah

bapakku?' Nabi menjawab, 'Bapakmu adalah Hudzafah'.

Kemudian turunlah ayat tersebol.r:8 
I I

12835. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada karli, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari

bapalarya, tentang firman Allah SWT, { l!;t; <r-51qV-

W'# fr of 'f5;;llt7, "Janganlah kamu menanyakan

(lrepada Nabimu) hol-hol yang jika diterangkan kepadamu

akan menyusahkankamu, " ia berkata, "Ayat ini turun kepada

seseorang yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah

bapakku?' Beliau menjawab, 'Bapalonu adalah si fiilan'."8l2

12836. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufran menceritakan

kepadaku dari Ma'mar, dari Qatadatr, dia berkata, "Mereka

bertanya kepada Nabi SAW, dan terus bertanya, maka beliau

berdiri sarrrbil marah, seraya bersabda, 'Demi Allah, tidaHah

lralian bertanya kepadafu selama aht berdiri, kecuali aht

akon menceritakannya kepada kaltan'. Lalu berdirilatt

Abdurrazak menyebutkannya dalam tafsirnya (02130).

Ad-Durr Al Mantsur Q DO5).

ttt
tl2
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seorang lelaki, dia bertanya, 'siapakatr bapakku?' Beliau

menjawab, 'Bapakmu adalah Hudzafatr'. Kemarahan Nabi

semakin memuncak, maka beliau berkata, 'Bertarryalah

tcepadafu!' Ketika orang-orang melihat hal ittt, mereka pun

semakin menangis. Umar pun berlutut seraya berkata, 'Kami

ridha kepada Allah sebagai Rabb 
-|vta's133 

berkata: Az-

Zl*ln berkata, Anas berkata seperti itu, lalu Umar berluhrt

dan berkata: Kami ridha kepada Allah sebagai Rabb-,Islart

sebagai agamq dan Muhammad SAW sebagai rasul'

Rasulullah SAW kemudian berkata, 'Demi Dzat yangiiwaht

ada di tangan'Nya, surga dan neraka digambmkan di

Mpanht di tengah kebun itu. Tidak pernah aht melilat

kcbaikan dan keburulcan seperti hari ini'-"

Az-Z;rthn berkata: Ummu AMillah bin Hudzafah lalu

berkatq refih tidak pernah melihat anak yang lebih

membangkang daripadamu! Apakah engkau merasa puas jika

ibumu sendiri melakukan perkara yang dilakukan oleh

manusia pada masa jatriliryah, lalu kaupermaltrkan di

hadapan manusia!!" Dia berkata, *Demi AltalL seandainya

beliau menyatakanku sebagai anak seorang budak hitam,

maka aku akan mengakuinya."sl3

12837. Muhammad bin At Husain menceritakan kepadakra dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritalon kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Sudi,

tentang firman Allah swT. {" lt$ { v( <r-jli q:4
't# 'F '-4 bL i(5 "Hai orang-orang yang beriman,

tr3 Al Bukhari dalar1- Al Fitan (709117094) d^n Muslim dalam Al Fadhail (137).

Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dalam Ad-Da'm'at (6362).
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janganlah lramu menanyalcan (kepada Nabimu) hal-hal yang

jilra diteranglran lcepadamu akan menyusahlan lamu," dia

berkat4 ..suatu hari Rasutullah sAw maratr, lantas beliau

berdiri dan berkata 'TidaHah kolian bertanya kepadaht

lrccuali akan kuknbarkan hal itu kepada kolian!' Seseorang

Quraisy bani sahm -yaitu 
Abdullatr bin Hudzafatr, orang

yang tercela - lalu berdiri dan bertanya, 'Watrai Rasulullah,

siapakah bapakku?' Nabi menjawab, 'Bapalonu adalah si

fulan!, Dia lalu berseru atas nama bapaknya. Umar kemudian

berdiri dan mencium kaki Nabi, lalu berkatq 'Wahai

Rasulullah, kami ridha kepada Allah sebagai Rab, kepadamu

sebagai nabi, Islam sebagai agama, dan Al Qur'an sebagai

imam. Maaflcanlah kami!' senantiasa dia melakukan hal itu

sehingga diridhai. Beliau pun bersabda,

';ir 9W;t;;:.-trSt
,Anak itu milik suami, sementara pezina tidak mendapatkan

, ,, 814apa-apa.

12838. Al Harits menceritakan kepadaktl dia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, dia berkata: Qais menceritakan

kepada kami dari Abu Hushain, dari Abu Shalih, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Pernah Rasulultah sAw keluar dalam

keadaan marah dengan wajahnya yang meratr, hingga beliau

duduk di atas mimbar. Seseorang lalu bertany4 "Dimanakah

t,n yang semisalnya diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Musta&ak (31631),

tanpa tambahan komentar darinya juga dari Adz-Dzahabi. Adapun redaksi 3rJ3lt

';1";t lW jrtil. aAaUl riwayat Al Bukhari dalam At lfashaya (6745), Al

Btryr' Q053 12218) dan' Ar-Radha' (36138) -
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bapakku?" Nabi menjawab, "Di neraka." Lalu ada yang

berdiri dan bertanya, 'siapakah bapakku?' Beliau menjawab,

'Bapalonu Hudzafah.'Umar bin Ktraththab lalu berdiri dan

berkatq "I(ami ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai

agamq Muhammad SAW sebagai nabi, dan Al Qw'an
sebagai ltnarn, watrai Rasulullah. IGmi bartr saja dalam

kejatrilan dan kesyirikan, dan Allah mengetatrui siapakah

bapak-bapak kami!' Akhirnya kemarahan beliau put mereda.

Lalu tunurlah ayas fr oLi,l6 i;l$s{ V( 6.5i W-
f#'fS 'Hai orang'orang yang berimon' janganlah kamu

menanyakan (kepad" Nabimu) hal-hal yang jika diteranglcan

kcpadamu akan meryrus ahkon lcamu'. "81 
5

Ada yang berpendapat batrwa ayat ini ditnnrnkan kepada

Rasulullah SAW berkaitan dengan pertan,,aan yang diajukan

kepadanya tentang masalah haji.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12839. Abu Kuraib menceritakan kepada lorni, dia berkata: Manshur

bin Wardan Al Asadi menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ali bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ketika turun aya\ # i5l{9, n#t"o$i Jirn''
"Adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagt)

orang yang sanggup mengadakan perialanan ke Boitullah."

(Qs. Aati 'Imraan [3]: 97), mereka bertanya kepada

Rasulullah, *Apakah untuk setiap tahun?" Nabi terdiam.

Er5 Al Jashshash dalam Ahkam Al Qur'an Q1678) tanpa menuturkan sanadnya, ia
hanya berkata: Qais bin Rabi meriwayatkan dari Abi Hushain, dari Abu
Hurairah. Ahkam Al Qur'an karya Al Jashshash, cet. Dar Al Fikr, Beirut, 2001

M.
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Mereka lalu bertanya kembali, 'Apakatr untuk setiap tahun?'

Beliau tetap diam. Namun beliau lalu bersabda, ,,Tidak

seandairrya aht menyatakan 'Iya" maka hal tersebut akan

menjadi tcewajiban." Akhimya Allah swT menurunkan

nrman-Ny4 '$'fs i oy'i(J|i'Wil{W\1' 3-5i41n-
"Hai orang-orang yang beriman' janganlah kamu

menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang iikn diterangkan

kepadamu alan menyus ahkan kamu' "81 
6

084A. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, dia berkata:

Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari

Ibratrim bin Mustim A1 Hajari, dari Ibnu lyadh, dari Abu

Hurairarr, dia berkata: Rasulullatr sAw bersabda'

'sesungguhnya allah sw mewajiblan haii kepada kalian!"'

Seseorang lalu bertanya, *Apakahuntuk setiap tahun watrai

Rasulullatr?" Beliau berpaling darinya, maka dia

mengulangnyasebanyakduaatautigakali.NabiSAWlalu
balik bertanya, "siapakah yang menanyakan hal itu?"

Seseorang menjawab, 
..Si Fulan!'' Nabi lalu bersabd4 ,,Demi

Dzat yang iiwaht berada di tangan-Nya' seandainya aht

menjawab ,Iya,, malra hal itu alcan menjadi lrewajiban, dan

seandainya meniadi waiib, maka kalian tidak akan mampu

menunaikonnya,sedangkanjilralmlianmeninggallrannya

ttu At-Tirmidzi dalam Tafsir At Qtr'an(3055), dia berkata, 1Ht9l! hasan gharib;'

Diriwayatkan pula oieh runi lr,taiatr dalatn At Manasik (2884) dan Ahmad

dalam At Musnad (1/113) aari afbin Abdil A'la, dari bapaknya, dari Abu Al

Buhturi, dari Ali RA.
Al Albani berkata dalam kitabnya, Irwa. Al Ghalil, ,,Dha,if.,, Sebab yang

menjadikan hadits ini dft a'if adalaiierdapatnya Ablul f"l1 ia adalah Abu Amir

Ats-Tsa'labi, or*g y-g A-ano'iqt*roieh Ahmad, Abu Zur'ah, dan yang lain'

,q""I"ry" lebih baii. geibeda dengan yang diungkapkan oleh Al Hafizh dalam

At-Taqrib.
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maka lalian alcan htfurl" Lalu turunlah firman Altah SWT,

W'$t'* ;,11''fi #V4{ W( 6-51 q$- " Hai orang-

orang yang beriman, ianganlah komu menanyakon (lcepada

Nabimu) tat'tal yang iilw diteranglcan kepadamu akan

menltus ahkan kamtt " " "8r7

12841. Muharmad bin AIi bin At Hasan bin Syaqiq menceritakan

kepadakrl dia berkata: Aku mendengar bapakku berkata: Al

Husain bin waki mengabarkankepada kami dari Muhammad

bin Ziyad, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairatl

berkata: Rasulutlah SAW berkfiutbah, "Wahai manusio,

Allah SWT telah mewaiibkan haii bagi kalian. 'Mihshan Al
Asadi talu berdiri dan berkata, "Apakah unttrk setiap tafuun

uxahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Seandoinya aku

menjawab 'iya', nisccya hal in meniadi kev'aiiban, dan iilca

menjadi kcwaiiban niscoya kalian akan sesat. Oleh karena

itu diamtah dalam perlara yang tidak afu latakon kcpada

kalian, karetu yang telah menglnncurkan orang-orang

. sebelum kalian adalah banyak bertanya dan pertentangan

mereko terhadap para nabi'. Akhirnya tlrunlah firman Allatt

swr, f## & ;'yi'$,l #Vfi { W( 6-5f tffs- " Hai

orong-orang yang beriman ianganlah lamu menonyalcan

(lcepado Nabimu) lal-lral yang iika diterangkan kepadamu

alan menyusahkan kamu.... "8r8

8r7 As-Suyutli dalam Ad-Dwr Qnqr, dengan menuturkan Ibnu Jarir sebagai

sumbernya. Demikian pula Al Firyabi dan Ibnu Mardawih.
trt Diriwayatkan yang semisal dengannya oleh Muslim dalam Al Haii (312), An-

Nasa'i dalam At Haii (5lll0, 2619\, Ad-Daraquthni (l/281), Ahmad dalam

Musnad Q1508), dan Al Baihaqi dalarn Al Kubra (41326).

An-Nawawi berkata, "Ia adalah Al Aqra bin Hubais." Kemudian berkata,

"Demikianlah yang dijelaskan selain dalam riwayat tersebut. Demikian pula

dalam riwayat Ibnu Abbas, ia adalah Al Aqra bin Hubais."
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12842. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, dia berkata: Al
Husain bin Wafid menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Ziyad, dia berkata: Aku mendengar Abu

Hurairah berkata: Rasulullah SAW berkhutbah. Lalu beliau

menuturkan seperti riwayat sebelumnya" hanya saja dia

berkata: I"Ikasyah bin Mihshan Al Asadi lalu berdiri.sre

12843. Zakaria bin Yahya bin Aban Al Mishri menceritakan kepada

kami, dia berkata: Abu Zaid Abdurrahman bin Abu Al
Ghamri menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Muthi'
Muawiyah bin Yahya menceritakan kepada karni dari

Shafwan bin Amr, dia berkata: Sulaim bin Amir
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu

Umamah Al Bahili berkata: Rasulullatr SAW berdiri di

hadapan manusia seraya benabda "Haji telah diwajibkan

kepada kalian." Seorang badui lalu berdiri dan bertanya,

"Apakah untuk setiap tahun?" Rasulullah SAW lalu berhenti

bicara, dia terdiam dan maratr. Beliau diam sejenak, lalu

berbicara, "Siapalmh yang bertanya?" Si badui menjawab,

"Aku." Nabi SAW lalu berkat1 "Celaka kamu! Apa yang

Lihat Mus nad Ahm a d (l D5 5, 290, 303, 3 52, 37 0, dN 37 l).tt' Atsar ini merupakan pengulangan atsar sebelumnya. Apa yang diungkapkan
dalam riwayat ini tentang tokoh, yakni Ukasyah, berbeda catatan kaki riwayat
sebelumnya yang shahih. Riwayat ini juga diungkapkan oleh As-Suyuthi dalam
Ad-Durr (31206) dengan menuturkan Ibnu Jarir sebagai sumbernya. Juga Abu
Syaikh dan Ibnu Mardawih. Sepertinya kesalahan yang ada di sini, yang terkait
dengan tokoh, bahwa ia adalatr Ukasyah bin Mihshan Al Asadi. Juga dalam
riwayat sebelumnya, Al Husain bin Waki', yang diperdebatkan ke+siqah-annya.
Ibnu Hibban berkata, "Sepertinya dia salah dalam meriwayatkan." Bahkan
Imam Ahmad mengingkari haditsnya, ia berkata, "Ada tambahan dalam t
haditsnya yang tidak kuketahui asalnya." Lrhat Taghrib At-Tahdzib (21373. t374). 
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menjaminmu dari lcata 'lya'. Seandainya aht mengatakan

'Iya', niscaya akan menjadi wajib, dan seandainya hal itu
menjadi wajib, maka kalian atran htfur!820 Ingatlah yang

mencelalakan orang-orang sebelum kalian adalah orang
yang memberiknn kesempitan bagi yang lain. Demi Allah,
seandainya aht halalkan segala yang ada di muka bumi, lalu
aku haramkan bagi kalian sebesar jejak sepatu saja, niscaya

lralian akan terjatuh ke dalamnya!" Lalu turunlah firman
Allah swr, -$;,wi:r{ w( 6'5i qv- ,,Hai orang-

orang yang beriman, janganlah ksmu menanyakan (repada

Nabimu) hal-ha\.... "82r

12844. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Auah swr, 't#'{J i ayl$#.W${ tF( 6.5iq?_
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah knmu

menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan

kepadamu akan menyusahlmn kamu, " bahwa pernah

Rasulullatr SAW berkhutbah di hadapan manusia, 'oWahai

Ezo Al MuTam At Kabir dan Musnad Asy-Syamiyyin.
82r Ath-Tfiabrani dalam At Kabir (8/i56, tgi-6), Musnqd Asy-Syamiyyin (2tgt),

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (5/383, 384), dia berkata, ,,sanadnya dhaif,
sepertinya disebabkan oleh Zakaria bin Yahya bin Aban AI Mishri,,, dan Al
Haitsami dalam Majma' Az-Zqwaid (4/207), dia berkata, ..Diriwayatkan oleh
Ath-Thabrani dalam Al Kabir dengan sanad hasan jayyid;,
Komentar kami, "Riwayat Ath-Thabrani berasal dari Az-Zanbagh Ruh bin Al
Faraj, Abu zaid, bn Abu Gamar menceritakan kepada kami. Kemudian dia
menuturkan Ruh Abu zanbag tsiqah, seperti ditegaskan oleh Al Hafizh dalam
At-Taqrib (hal. 2 I I ). Jadi, status hadits ini hasan jayyid;,
Atsar itu pun ada dalam Ad-Dun (3/206), dengan menyebutkan Ibnu Jarir, Ath-
Thabrani, dan Ibnu Mardawih sebagai sumbernya.
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kaum, haji tetah diurajibkan kepada kalian.,, Seseorang dari
bani Asad lalu bediri dan berkata, *Wahai Rasulullatr,
apakah untuk setiap tahun?" Rasulullah SAW lalu marah
besar tarcnantra, malra beliau bersaffia, "Demi Dzat yang
jiwafu ado di totgorNya, seandainya aht berkata ,Iya,,

niscaya lal ilumenjdiwqiib, dut seandainyawajib, niscaya
kalian tidak akor nanpt merunaikomya, yang artinya
lralian berbuat h$r korenarrya Oteh karena itu,
tinggalkurlah ryymg afu tinggalkan untuk kalian, dan jikn
aht memerirtahleot sesudu tttttuk kalim maka lalairannya,
sedangkan jika afu meloang sesuatu bagi kalian maka
tinggalkonlahl" Akhirn5fla Allah SWT menunrnkan firman-
Nva, f##';i bL'i?X;"W{ l!;r: 6-5i 4V-"Hoi or(mger@rg Wrg berima4 janganlah kamu
menanyakan (kcryda Nabimu) hal-lul yang jilca diterangtan
kepadonu akot menyusal*an kamu" Allah SWT melarang
mereka bertanya (meminta) seperti yang dilakukan oleh
kanm Nasrani ketika mereka meminta hidangaq dengannya
mereka menjadi kafir.

Dia berkata, *Jmganlah kalian bertanya tentang sesuatu,
karena jika Al Qrn'an turun dengan membawa ketetapan
akan hal t€rseblil, niscaya hal ifir mer{adikan kalian
1s6s$ani, akan tetapi tunggulah, lantas jika Al eur'an itu
turun, maka kalian tidak akan bertanya tentang sesuatu
kecuali kalian akan dapntkan penjelasannyasz

i

I

i

w Ad'Durr (3D07) dengm mcmtd(m Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu
Mardawaih sebagai srmbcnSra I ;h4 pula Tgsir lbu Aht Hatim (4ilzlg).

-.

-
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12845. Al Mutsanna menceritakan kepadakq dia berkata: Adullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadahr, dia berkata:

Ali bin Abu Thalhah menceritakan kepada kacri dari Ibnu

Abbas, tentans ayar, ,3 4{;A#W{W( <rjffu-
P '"3 it:j,i 3r4'* q"$g ,'Li Ft ?J "Hai orang-

orang yang beriman janganloh kanu menarryalan (kepada

Nabimu) lal-hal yang jika ditermgkan kepadamu akan

menyusahlan kamu dan jika komu menanyakan di waWu Al

Qur'an itu diturunlan niscoya akon diterangkan

kepadamu," dia berkata, *Ketika ayat haji turtuu Nabi SAW

berseru di hadapan manusia, 'Walrai m&utsia, Allah SW
telah mewajibkan luji bpada kaliq mako lafukanlah laji!'
Meteka ldu bertanya, 'Wahai Rasulullatr, apaloh hanya sahr

kali? Atau satu kali untuk setiap tahun?' Beliau menjawab,
'Ya, hanTa satu koli. Seandairyn aht menguakan untuk

sekoli dalam setahw niscaln akot me4iadi wajib, don

seandainya menjadi wajib, nako kalian okan h$tr'. Allatr
SwT kemudian berfirman, i:-fr il$*{ ljJr; €r-51 W-
f#F S ,t "Hoi orang-orang yang beriman, ianganlah

kamu menanyakan (lccpada Nabimu) lrol-lal yang jika
diterangkan kcpadamu akan me rryusahkan l(arn L "

Perawi berkatA "Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang

banyak ha[, maka nabi menasihati merekq dan mereka pun

berhenti.'823

12846. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu

823 Ibnu Katsir dalam tafsirnya(21107).
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Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah SWT, q:6-
'{*'F i "yititi"W4{W( 6-5i "Hai orans-orans

yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada

Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu aknn

menyilsahkan kannu," . dia berkata "Rasulullah SAW

menceritakan masalah haji, lantas beliau ditanya, 'Apakah

wajib untuk setiap tahun wahai Rasulullah?' Beliau

menjawab, 'Tidak. Seandainya ah.t menjawab iya niscaya

alran menjadi kewajiban, dan seandainya waiib, niscaya

lrolian tidak okan sanggup melakukannya, dan itu berarti

lralian menjadi l(afir'. Beliau lalu bersabd4 'Tanyakanlah

kepadaht, tidaklah seseorang bertanya kepadafu pada

majelis ini melainkan aku akan meniawabnya, walaupun dia

bertanya kcpadafu tentang bapalotya'. Seseorang lalu berdiri

daq bertanyq 'siapakah bapakku?' Nabi menjawab,

'Bapalonu adalah Hudzafah bin Qais 1 Umar lalu berdiri dan

berkata, 'Wahai Rasulullah, kami ridha Allah menjadi Rabb

kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai

nabi kami, Kami juga berlindung kepada Allah dari

kemarahan-Nya dan kemarahan Rasul-Nya'."824

Ada pula yang berpendapat bahwa ayat ini turun ketika mereka

bertanya kepada Rasulullah SAW tentang al bahirah, as-saibah, al

washilah, danal hami.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

ta As-Suyuthi dalam Ad-Durr (31208), dengan menyebutkan Ibnu Abu Syaibah

sebagai sumbernya. Demikian pula Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al
Mundzir.
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12847. Ishaq bin Ibrahim bin Hubaib bin Asy-syatrid menceritakan
kepadakq dia berkata: Itab bin Basyir menceritakan kepada

kami dari Khushaif, dari Mujatri{ dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah SWT, i;5 #Vd5 { ,,Janganlah kamu

nunanyakan (kepada Nabimu) lul-lul," dia berkata,

"l\,Iakstdnya adalah al bahirala os-saibah al washilah dan
al ham. Tidakkah kalian melihafirya? AUah sekali-kali tidak
pernah mensyariatkan adanya. . . ?"

Khushaif berkaa: Ikrimah b€rkata, "Mereka bertanya tentang

beberapa ayat, lantas mereka dilarang dari hal itu Kemudian
dia berkaa: kaum sebelum kalian telah menanyakannya,

lantas mereka menjadi kafir. Dia bcrtara. Aku berkat4
'Mujahid menceritakan kcpadaku riuayat berbeda dari
riurayat Ibnu Abbas, lalu apa pcodapafinu tentang hal
t€rsebut?' ia menjarmb, 'Tidak bsrar.rt2s

12848. Ibnu waki menceritakan kaada lgmi, dia berkata: yazid bin
Harun mcnceritakan ke@a kami dad lbnu Aun, dari
Ikrimah, dia be*ata, *Dialah yang bertanya kepada
RasulullalL siapakah bapalcku?" Lantas Said bin Jabir
berkata- *Merekalah yang bertanya kaada Rasulullah sAw
tentang bahir ah dan s aibah.#%

Abu Je,fer berkata: Pendapat yang paling tepat adalatr yang
menyatakan batrwa ayat tersebut turun karena banyak pertanyaan yang

said bin Manshur dalam sunannya (4/1633,1634) dan As-suyuthi dalan Ad-Dur QD0S) dengan menuturkan said bin Manshur sebigai sumbernya.
Demikian pula Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Abu syaikh, dan Ibnu Mardawiih.
!,ihat pendapat Mujatrid dan tkrimah dalam tafsir surah An-Nisaa' ayat I19.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1218) dari Ikrimatr, tanpa menyebutkan AI
A'masy. Demikian pula As-Suyuthi dalam Ad-Durr (3l2OS), dengan
menyebutkan lbnu Abu Hatim dan Abu Syaikh sebagai sumbemya.



SurahAJIvIoa'iilah

diajukan kepada Rasulullatr sAw, seperti pertanyaan Ibnu Hudzafah, 
o*Apakah haji itu diwajibkan untuk setiap tahun?" Buktinya adalatr

banyaknya riwayat yang menyatakan demikian dari kalangan sahabat,
tabiin, dan para ahli tafsir.

Pendapat yang diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Abbas,
adalah pendapat yang memiliki sisi kebenaran, tetapi banyak riwayat
dari sahabat dan tabiin yang menyelisihinya. Kami tidak berpendapat
demikian karena alasan tersebut, apalagi bisa saja pertanyaan yang
diajukan tentang al bahirah, as-ssibah, al washilah, dan al ham
merupakan pertanyaan yang dibenci oleh Allah swr ketika diajukan
kepada baginda Nabi sAw, sebagaimana Allatr swr membenci
pertanyaan tentang haji, yakni ketika beliau dituoyq *Apakah untuk
setiap tahun? Atau cukup sekari saja?" Atau seperti pertanyaan yang
diajukan oleh Ibnu Hudzafah tentang bapalarya, yang kemudian Allatr
swr menurunkan firman-Nya sebagai larangan atas semua
pertanyaan tersebut. Mioyu, setiap pembawa berita membawakan
sebagian sebab turunnya ayat.

Pendapat ini lebih tepat, karena semua sumber berita
tentangnya statusnya shahih, dan cara yang lebih utama adalah
membawanya kepada makna yang diterima oleh semua riwayat.

or penalnuilan{irman A[ah: '#'* 3t;3i3i;l_G?'r]zl oLt
+ 3# r,af, q;Xt C; @an jiil kamu menanyakan di waktu At
Qur'an itu diturunkan, niscaya akon diterongkan kepadamu, Allah
memaatkan fkamuJ tentang hal-hat itu Ailah Maha pengampun
lagi Maha Penyantun)

Abu Ja'far berkata: Allah swr menegaskan kepada para
sahabat Nabi sAw yang dilarang bertanya kepada beliau sAw
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tentang beberapa hal yang terlarang, yakni tentang kefardhuan yang

sama sekali tidak ditetapkan-Ny4 penghalalan perkara yang tidak

dihalalkan bagi merekq dan pengharaman beberapa perkara yang

tidak Allah haramkan sebelum turun A1 Qur'an tentangnya.

Allah SWT menegaskan, "Wahai kaum mukminin yang

bertanya tentang perkara yang tidak Allah turunkan dalam kitab-Nya

atau wahyu-Nya! Janganlah kalian bertanya tentangny4 karena jika
hal itu ditetapkan bagi kalian, niscaya akan menyusahkan kalian

sendiri, sebab jika Al Qur'an turun, maka ia datang sebagai ujian dan

cobaan bagi kalian, yakni dengan menetapkan kewajiban, ymg

tentunya akan memberikan beban kepada kalian, atau dengan

perkara yang sebelumnya biasa kalian lakukan.

Demikian pula dengan menghalalkan perkara yang kalian yakini

haram sebelumnya, hd itu juga memberikan beban. Akan tetapi, jika
kalian ingin bertanya tentangnya, maka tanyakanlatr setelah Al Qur'an
itu turun, yakni penjelasan tentangnya, baik dalam Al Qur'an maupun

dari Rasul-Ku, agar berita tersebut menggembirakan kalian.

Makna tersebut sama dengan berita yang diriwayatkan dari

sebagian sahabat Rasulullatr SAW berikut ini:

12849. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada karni, dia berkata:

Abu Muawiyatr menceritakan kepada kami dari Daud bin
Abu Hind, dari Makhul, dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, dia

.o . 
berkata: Allah SWT telah menetapkan kefardhuan, maka
janganlah kalian mengabaikannya, melarang beberapa

perkara kepada kalian, maka janganlatr membantah,

menetapkan beberapa batasan, maka janganlah melampaui,
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dan telah membiarkan beberapa hal tanpa lupa, maka

janganlah kalian berusaha untuk mencari-carinya.827

12850. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu

Zaidah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada karni dari Ath4 dia berkata: Ubaid bin

Umair pernah berkata: Allah SWT telah menetapkan yang

halal dan yang hararn, apa yang dihalalkan-Nya, maka

ambillah, dan apa yang diharamkannya, maka jauhilah. Allah
juga telah membiarkan beberapa perkara, Dia tidak

menyebutkan halal atau hararn, maka itu merupakan

dispensasi dari Allah SWT. Allah berfirman, <r-fii qA-
't*t'# fi oL'f.;fi f V4{ ltJt'. "Hai orang-orans vang
beriman, janganlah katnu menanyakan (kepada Nabimu) hal-

hal yang jilca diterangkan lcepadamu alcan menryahkan

kamu."t28

Ad-Daruquthni datam Sunan seoan marfu (41183,184), Al Baihaqi dalam At
Kubra (l0ll2) dari jalur Hafts bin Gha1ryats, dari Daud bin Abu Hind, secara
mauquf.
Ibnu Rajab berkata dalam kitabnya, Jami' Al Uum wa Al Hikam: Hadits ini dari
riwayat Makhul, dari Abu Tsa'labah Al Khusyani. Ia memiliki dua illah, yait:tr:

Maktrul tidak mendengar dari Abu Tsa'labatr. Demikianlah yang dinyatakan
oleh Abu Mushir Ad-Dimasyqi, Abu Nuaim Al Hafiztr, dan yang lain, yakni
dalam T aglv i b (l 0 D89 -293).
Berbeda pendapat dalam rafa' dan mauquf-nya kepada Abu Tsa'labah. Bahkan
ada juga yang meriwayatkannya dari Makhul sebagai ucapannya sendiri. Akan
tetapi Ad-Daraquthni berkata, "Yang benar adalah mwfu, itulah yang masyhur."
Syaikh telah meng-iasan-kan hadits ini. Demikian pula sebelumya Abu Bakar
As-Sam'ani mencantumkannya dalam Amali. Maknanya diriwayatkan secara

marfu darijalur-jalur lain. Lihat Jami'ul Ulum wa Al Hikam Q/817), cet. Dar
As-Salam, 1998.
Ibnu Athiyyatr dalam Al Muhorar Al Wajiz QD46) dan Ibnu Rajab dalam
Jami' Al Ulumwa Al HikanelSlg)
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12851. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada karni, dia berkata:

Adh-Dhahhak menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Jurarj mengabarkan kepada kami, dia berkata: Atha

mengabarkan kepadalnr dari Ubaid bin Umair, dia berkata:

Atlah SWT telah menetapkan yang halal dan yang haram.

Kemudian beliau menuturkan seperti riwayat sebelumnya.82e

Firman Altah SWT, q; At C; "Allah memaaflran (lamu)

tentang hal-hal ittt," maksudnya adalah, "Allah SWT memaafl<an

kalian atas pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullatr SAW ketika

Allah membencinya. Alhh memaafkan kalian, sehingga Allah tidak

menghukurn kalian dengannya kala diketahui kalian bertobat."

3f-{tfe "Dan Allah Maha Pengampuy" maksudnya adalah,
*Allah SWT menutupi dosa orang yang bertobat kepadanyq sehingga

Allah SWT tidak membeberkannyapada Hari Kiamat."

+ "Lagi Maha Penyantun," maksudnya adalah, "Allah

merupakan Dzat Yang Maha penyabar, sehingga tidak segera

menghukumnya, karena Allah SWT menutupi orang yang bertobat

dengan rahmat dan ampunan-Nya."

Makna tersebut sama seperti yang dijelaskan dalam riwayat

yang bersumber dari Ibnu Abbas:

12852. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah SwT, y'ii-rt ;" VC! S "Janganlah lumu menanyakon

(lepada Nabimu) hal-hal." dia berkata, "Janganlah kalian

ne lbid
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bertanya tentang hal-hat yang jika Al Qr:r'an diturunkan,

maka akan memberatkan kalian, akan tetapi tunggu, lantas

jika Al Qur'an itu turun, maka tidaklah kalian menanyakan

sesuafu melainkan mendapatkan penjelasannya."s30

{t{|0

6iKV1fr.JX?# itrqt;s
"Sesnngguhnya tclah ada segolongart marrusia sebehrm

lrrlrw mmarryal<mhal.hal yang suuQa iat (lcppado nahi
m,uel,a),Kenvrldrianmrr:el<ndnakpacayalcepadanya."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 102)

Abu Ja'fer berkata: Kaum sebelum kalian telah bertanya

tentang bukti kebenaran akan kenabiau lantas ketika pelbagai tanda

tersebut datang, mereka mengingkarinya sebagai hujjatr atas

kebenaran perkara yang menjadi objek dari tanda tersebut. Seperti

kaum Abu Shalih yang meminta tanda tersebut, kemudian setelatr unta

betina yang merupakan tanda itu tiba, temyata mereka

menyembelihnya. Demikian pula orang-orang yang meminta hidangan

langit kepada Nabi Isa, ketika tanda-tanda tersebut datang, mereka

justru mengingkarinya. Serta contoh-contoh lainnya. Allah SWT -
melalui Nabi-Nya SAW- memberikan peringatan kepada orang-

orang beriman untuk tidak menempuh jalan umat sebelum mereka,

yakni umat yang hancur karena kekufuran terhadap ayat-ayat Allatl
ketika ayat tersebut datang atas pertanyaan atau permintaan mereka.

t30 lbnu Abu Hatim rralem tafsirnya(4tl}l9).

-

-
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Allah SWT menegaskan, "Janganlah kalian bertanya tentang tanda-

tanda, dan janganlatr kalian mencari-cari pelbagai perkara yang jika
ditampakkan maka akan menjadi bumerang bagi diri kalian sendiri.

Perhatikanlah kaum sebelum kalian, mereka bertanya tentang ayat

tersebut, dan ketika ia datang, mereka mengingkarinya."

Makna tersebut sama dengan yang dijelaskan dalam riwayat
berikut ini:

12853. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakra dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapaklcu menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Ailah swr, '#1''3 ;,1.i5 {.W4{ ljJr: <tji qA-

f; 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah lcamu

menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diteranglwn
lrepadamu akan menyusahkan lcamu," dia berkata, *Allah

SWT melarang mereka bertanya, seperti permintaan yang

diajukan oleh orang Nasrani ketika mereka meminta

hidangan, lantas mereka mengingkarinya, maka Allah SWT

melarang (kaum mukminin) akan hal 11o.::831

12854. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada karrri,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Sudi,

tentang firman Atlah SWT, W i tr q:V L1
"Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum

lramu menanyakan," bahwa maksudnya adalah, "Kaum
sebelum kalian telah bertanya tentang ayat-ayat, yakni ketika

t3r lbid
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dikatakan , 'Rubahlah bukit Shafa menjadi emas

r.rntuk karni;.::t32

rtcc

'u$fot$ )c * u M,$ ; xg {; iG b xi |g u

@'$6;7'€K:VZ){Ji;'i&'bfr,-V}{
"Allah selcali.lcali ddak pemah mensyariatl<mt adanya

bahirah, saibah, washilah dflrJ hsnJ. Al<frrr tatopi orarJg-
oaarrgl<$ir menhut hntlr,edustaan terh4dn| Al/ra/r', darJ

kebotryalrorr ntrr:ela ddak rnmgerti.'

(Qs. Al Maa'idah [5]: 103)

Penaknilan firman Altah: {5 ,;{-, {; i4 :, frl 'Jr4 U,

lL15 i6.: (Allah sekali-kati tidok pernah mensyartutkan adanya

bahirah, saibah, washilah dan ham)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menegaskan, "Allah tidak
pematr mensyariatkan bahirah, saibah, washilah, dan ham, akan tetapi

kalianlah yang melakukannya wahai orang-orang ka.fir, kalian
mengharamkannya atas nama Rabb kalian."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12855. Muhammad bin Abdillah bin Al Hakam menceritakan

kepadaku, dia berkata: Bapakku dan Syuaib bin Laits

menceritakan kepadaku dari Laits, dari Ibnu Hadi

t32 lbid.



TdsirAh:Ihabari

{emikian pula Yunus menceritakan kepadakrl dia berkata:

Abdutlah bin Yusuf menceritakan kepada kami, dia berkata:

Laits menceritakan kepadahl dia berkata: Ibnu Hadi

menceritakan kepadaku- dari Ibnu Syihab, dari Said bin

Musayyab, dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, 'Aht melihat Amru bin Amir Al
Khuzai menarik usus-ususltya ke dalam neraka, knrena

dialah orang pertama yang melahtlran Saibah.'&33

12856. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits menceritakan

kepadaku dari Abu Shalitt, dari Abu Hurairah" dia berkata:

Aku mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Aktsam

Ibnu Al Jarmr, "Wahai Aldsam, aht melihat Amr bin Luhayy

bin Qama'oh bin Khindif menarik usus-ususrrya di dalam

neralca, dan aht melihat bahwa englaulah orang yang paling
serupa dengannya!" Aktsam lalu berkata, "Apakah

keadaanku yang serupa dengannya memberikan akibat buruk

bagiku wahai Rasulullah!" Rasul menjawab, ooTidak, kamu

seorang mukmin, sementara dia kafir. Dialatl orang yang

pertarna kali merubatr agama Ismail, dialah yang pertanna kali

menetapkan bahirah, saibah, dan ham."834

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam At-Tafsir (4723), Muslim dalam
pembahasan tentang surga (51), dan Ahmad dalam musnadnya (2/275,276)-
Diriwayatkan pula oleh Al Hakim dalan Al Mustadrak (41605) dari jalur
Muhammad bin Abdillah Al Anshari. Muhammad bin Amr menceritakan
kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, *Shahih dengan
syarat Muslim, namun mereka berdua tidak meriwayatkannya." Lantas
disepakati oleh Adz-Dzahabi. Demikian pula Ibnu Hisyam, menuturkannya
dalam Sirah (1178,79).

t33
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12857. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hisyam bin Sa'ad

menceritakan 'kepadaku dari Taid bin Aslam, bahwa

Rasulullah SAW bersabd4 "Alat tahu siapa yang pertama

lrali menetapkan bahirah, dialah seorang lelaki dari Mudlij
yang memiliki dua unta, dia memotong kedua telingarrya,

mengharomkan susunya, dan melarang untuk

menungganginya. Lantas ia berlrata, 'Keduanya untuk

Allah!' Kemudian dia membutuhkan kcduanya, maka

akhirnya dia meminum susunys dan menunggangtnya. Aht

Di antara berita tentang Amr bin Luhay adalatr lstika Khrza'ah menguasai
Makkah dan mengusir Jurhum d.inye orang Arab menjadikannya sebagai
tuhan. Tidaklah ia melakukan perkara bid'ah kecuali dijadikannya sebagai
syariat karena dialah yang memberi makan, memberikan pakaian pada musim
haji, bahkan terkadang menyembelih l0 ribu unta pada musim haji serta
memberikan l0 ribu pakaian, sehingga dikatakan dialah Al-Laattu, karena
dialah yang menggiling (latta) tepung bagi para haji pada sebuah batu yang
besar, yang dikenal dengan sebutan batu latta.
Ada juga yang mengatakan bahwa yang menggilinpya adalatr seseorang dari
bani Tsaqif. Ketika dia akan mati, dia berkata tidak akan mati, akan tetapi dia
akan masuk ke dalam batu itu, lantas dia memerintahkan untuk menyembahnya
dan membusl $angunan yang diberi natna Latta. Demikianlah, hal itu
berlangs"ng selama 300 tahun, dan ketika hancur, batu itu dinamakan lata
(tznpa syiddah) dan dijadikan berhala yang disembah.
Ibnu Ishaq menuturkan bahwa yang pertama kali membawa berhala ke tanah
Haram dan memerintahkan untuk disembah adalah Amr bin Luhay.
Diceritakan pula oleh Abu Al Walid Al Azraqi dalan Akhbwu Mal*ah, batrwa
Amr bin Luhay mencopot 20 mata unta, dan ia melakukannya ketika unta-unta
itu mencapai 1000 ekor.
Talbiyah pada masa Ibratrim adalah, "Aku menjawab panggilan-Mu, yang tidak
ada sekutu bagi-Mu." Lantas ketika datang masa Amr bin Luhay, syetan
menjelma dalam bentuk orang tua, dan kala Amr mengucapkan talbiyah
tersebut, syetan berkata, "Kecuali sekutu milikmu." Amr bin Luhay
mengingkarinya, akan tetapi syetan berkata, "Kamu memiliki apa yang dimiliki-
Nya. Ucapan bukanlah suatu masalah." Amr pun mengucapkannya.
Demikianlah Arab tunduk kepadanya. Lrhat Ar-Raudh Al Anf (l/102).
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melihatnya di dalam neraka, dengan bmt ususnya yang
s angat menggonggu pe nghuni neraka. "835

12858. Hannad menceritakan kepada karni, dia berkata: Abdah
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari
Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr
SAW bersabda, "Neraka ditampaklcan kepadaht, lantas aht
melihat Amr binfulan binfulan bin Khandaf sedang menarik
ususnya dalam neraka. Dialah orang pertama yang
mengganti agama lbrahim, dan dialah yang pertama kali
menetapkan saibah. Aku melihat bahwa orang yang paling
serupa dengannya adalah Aldsam bin Jaun!,, Aktsam lalu
berkata, *Apakatr keadaanku yang serupa dengannya

memberikan akibat buruk bagiku wahai Rasulullatr?,,

Rasulullatr menjawab, "Tidak, kamu seorong muhnin,
se mentar a dia kafir.*836

12859. At Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:
Abdurrazzak mengabarkan kepada karni, dia berkata. ..Aku

melihat Amr bin Amir Al Khuzai sedang menarik susunya

dalam neraka. Dialah orang yang pertama kali menetapkan
saibah."E37

12860. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:
ltbdwrazz* mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Zaidbin Aslam, dia

Tafs ir Ab dut azz ak (2/ 3 l).
Al Hakim dalam Al Mustadrak (4/605) dari jarur Abu Hatim Ar-Razi, dari
Muhammad bin Abdillah Al Anshari, dari Muhammad bin Amr, dan disebutkan

llTa +oT bin Luhay bin Qam'atr bin Khandak secara tegas, dia berkata,
"sllhih dengan syarat Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkan." Lantas
Ad-Dzahabi menyepakatinya.
T{s ir A b&trr azz ak Ql3 l).

t35
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berkata: Rasulullah SAW bersabda "Aht tahu orang yang
pertama kali menetaplcan saibah, dan yang pertama kali
merubah agama lbrahim!" Para satrabat lalu bertanya,

"Siapakah dia walrai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dia
adalah Amr bin Luhay, saudara bani Ka'ab. Aht melihatnya

menarik ususnya dalam nerakn, dan baunya sangat

mengganggu penghuni neraka. Akt juga tahu orang yang
pertama luli menetapkan bahirah!" Mereka bertanya,

"Siapakah dia wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,
"Seorang lelabi dori bani Mudlij. Dahulu dia memiliki dua

unta, lalu dia memotong kedua telinganya dan

mengharamkan susunya, (etapi) kcmudian dia meminum

susunya setelah in. Sungguh, aht melihatnya di dalam

neraka, kedua unta itu sedang menggigitnya dan menginjak-

injalotya."838

fata'o:rilr (al bahirah) merupakan wazan.ri#iir 1ot fa,ilah'S
yang diambil dari ungkapan iiOr 9Ji lil oV. "Telinga unta itu
sobek" LJnta yang sobek telinganya disebut i,rfi (mabhurah).

Kemudian dialihkan ke dalarn bentuk U , hasilnya menjadi irn.
Adapun i.;lr n611ya unta yang terkena penyakit karena banyak

minum, seperti diungkapkan dalam syair berikut:

'rlt #t f"t-.'fr-ts i:dvt:; Wl)

Tafsir Abdurrazzok Ql3l), riwayat ini mursal, dan disebutkan oleh Ibnu Hajar
dalamAl Fath (8/285).
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"Aku alran memberinya tanda yang tidak akan Wrnah hilang, seperti
unta saHt yang diberi tanda dengan tempelan setrika."83e

Tafsiran al bahirah yang kami ungkapkan sama seperti yang

dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW berikut ini:

12861. Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami
dari Ismail bin Abu Khalid, dari Abu Ishaq, dari Abu Al
Ahwash, dari bapaknya, dia berkata, "Aku mendatangi Nabi
SAW, lalu beliau berkata kepadaku, 'Bukanlcah unta mililonu
terlahir dengan telinga yang semlntrna, lantas kamu

mengambil gunting dan memotongrgn seraya berkata,
"Inilah bahirah". Kamu juga menyobek telinganya sercrya

berkata, "Inilah sharm"?' Dia menjawab, .Beful,. Nabi
bersaMq 'Sungguh, pergelangan Allah lebih htat dan
gunting-Nya lebih tajam! Semua hotanu adolah halat, tidak
ada yang mengharamkannya sedtffit 1nm'. "u0

12862. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu
Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Abu Al Ahwash dari
bapakny4 dia berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW,
lantas beliau bertanya, "Bukankah unta kaummu lahir
dengan telinga dalam keadaan sehat, lantas lrrtmu

mengambil gunting dan memotong telinganya seraya
berkata, 'Ini adalah buhrun'. Lalu kamu menyobek latlitnya,
dan kamu pun berkata, 'Ini adalah shurmun,. Setelah itu

t" Bait ini terdapat dalamAt-Lisan(entr:fi.
8a0 Mttsnad Ahnad (3/374) dan As-Sunan Al Kubra(10/10).
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lramu mengharamkannya lrepada kcluargamu sendiri?' la
menjawab, 'Betul!'Nabi SAW lalu bersabdq'Apa saja yang

Allah berikan kepodamu adalah halal, pergelangan Allah

lebih htat, dan gunting Allah lebih tajam." -Atau dia

berkata: Pergelangan Allah lebih kuat daripada

pergelanganmu, dan gunting Allah lebih tajam daripada

guntingmu-.8a1

'*.Ut artinya yang dibiarkan. Demikianlah yang biasa

dilalrukan terhadap binatang ternak pada zamanjatriliyyah, lantas dia

mengharamkannya atas dirinya" sebagaimana dilakukan oleh sebagian

kaum muslim yang memerdekalcan hambasahayanya, dia tidak

memanfaatkannyq batrkan dari hak wala-nya (hak yang timbul karena

dia memerdekakannya).

+. J, diungkapkan dalam bentuk bti.lt r.p.ni ungkapan bi
'zVt 

1 " Krhidupan yang diridhai " , yang malrr aV"*} " Diridhai. "

Selanjutnya lafazh '*jt Pada masa Jatriliyyatr, jika seekor

unta betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan

betina, maka dikatakan 6tii .,l,li *t i "(Jnta betina telah

menyambungknn saudaranya. " Maksudnya adalatr tidak boleh

disembelih. Lantas mereka menamakanny u i-Vi.

eAt adalah unta jantan yang tidak boleh ditunggangi dan

dimanfaatkan lantaran telah menghamili unta betina beberapa kali.

Para ulama berbeda pendapat tentang sifat binatang yang

dinamakan demikian, juga sebab hal itu dilakukan?

&tr lbid
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12863. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata:

Salamah bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami dari

Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-

Taimi: Abu Shalih As-Saman menceritakan kepadanya: Dia

mendengar Abu Hurairah berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAW berkata kepada Aktsam bin Al Jaun Al
Khuzaim, "Wahai Aldsam, aht melihat Amr bin Luhayy bin

Qum'ah bin Khandaf menarik ususnya dalam neraka, dan

alat tidak melihat orang yang lebih menyerupainya daripada

dirimu." Aktsam lalu berkata, "Apakah keadaanku yang

serupa dengannya memberikan akibat bwuk bagiku wahai

Rasulullatr!" Rasul menjawab, "Tidak, kamu seorang

mulonin, sementara dia kaJir. Dialah orang yang pertama

lrali merubah agama Ismail, meletakan berhala" dan saibah."

Hal itu, jika seekor unta betina melahirkan sepuluh anak betina

berturut-turut, tanpa jantan seekor pun, maka ia dibiarkan tidak

ditunggangi, tidak dipotong, dan susunya pun tidak diminum, kecuali

untuk tamu. Lantas jika melahirkan betina lagi setelah itu, maka

telinganya disobek, kemudian dibiarkan pergi bersama induknya,

tidak ditunggangi, bulunya tidak dipotong, dan susunya tidak diminum

kecuali untuk tamu, seperti yang dilakukan pada induknya. Itulah

yang dinamakan bahirah, sementara induknya dinamakan saibah.

Adapun washilah, yakni ketika kambing melahirkan sepuluh

anak betina secara berturut-turut tanpa anak jantan satu pun. Lantas

anak yang dilahirkan setelah itu, maka milik kaum pria di antara

mereka kecuali jika ada yang mati, karena mereka berserikat makan

bersama-sama, yang pria maupun wanita.
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Al lnmi adalah pejantan yang telah menghasilkan sepuluh anak

betina, dan tak satu pun dari anaknya yang jantan. Dia tidak boleh
ditunggangi dan dikuliti. Dia dibiarkan di antara kelompok untanya

agar dihamili, dan hanya itulah yang dimanfaatkan darinya.

Arrah swr berfirman, *i iVJ.:Sj XgS; W[y,Xf '#.C

,li "Allah sekali-tcali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah,
saibah, washilah dan ham." Sampai firman-Nya, irtQ- i3 "Don

tidak (pula) mendapat petunjuk? " 842

12864. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, dia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu
Adh-Dhuha, dari Masruq, tentang ayat ini, #:"ffr'$4V
fL *1 $*it $1 lAp {i "Attah sekati-kali tidak pernah

mensyariatkan adorrya bahirah, saibah, washilah dan
ham."843

Abu Ja'far berkata: Sepertinya terdapat kalimat yang

tertinggal, maka aku mendatangi Alqamah dan bertanya kepadanya. Ia
lalu menjawab, "Apa yang kamu inginkan dari apa yang dilalnrkan
orang-orang j atriliyyah. "

12865. Yatrya bin Ibrahim Al Mas'udi menceritakan kepadaku, dia
berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari bapaknya,

dari kakeknya, dari Al'Amasy, dari Muslim, dia berkata: Aku
mendatangi Alqamah, lantas bertanya kepadanya tentang

firman Allah swr, 7j i*;.r$ *p{; ,4ir$i'J4(,
,L"Ailah selcali-trali tidak pernah mensyariatkan adarrya

Ibnu Hisyam dalam sirahnya (l/78,79) dan penjelasannya dalam Ar-Raudh At
Anf(l/100, l0l).
Ibnu Athiyyah dalamAl Muhsru Al Wajiz gD g.

u2
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bahirah saibah, washilah dan ham. " Dia menjawab, "Apa

yang akan engkau lakukan denganny4 hanyatatr amal

perbuatan pada masa i ahiliYYah! "

Aku lalu mendatangi Masruq seraya bertanya kepadanya

tentang ayat tersebut. Ia menjawab, "Al bahirah adalah jika

gnta betina melahirkan lima ekor atau tujuh ekor. Mereka

menyobek telinganya." Lalu bagaimana dengan firman-Nya,

Frg $i" t*ryaku Ia menjawab, *Maksudnya adalah,

seorang lelaki mengambil sebagian hartanya." Lantas ia

berkata, *Inilah saibah." Lalu bagaimana dengan firman-

Nya, ii-, {; ?- Ia menjawab, "Jika seekor unta betina

melahirkan jantan, maka dimakan oleh kaum pria Jika

melahirkan dua anak kembar jantan dan betina, maka mereka

berkata, 6el'r>il2 'Menyambung saudaranya yang laki-

laki'. Merck'a semua tidak akan memakannya. Lantas jika

yang jantan mati, maka kaum pria memakannyq sementara

kaum wanitatidak."

Lalu bagaimana dengan firman-Nya, 76 7i?" t^ryaku Ia

menjawab, "Jika seekor unta telatr melatrirkan, dan anaknya

pun telah melahirkan, maka mereka berkata, 'Dia telah

menunaikan tugasnya'. Akhimya mereka tidak

menungganglnya, lantas berkata, 'Ini adalah hima (adadalam

perlindungan)'."8s

12866. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Al

A'masy, dari Muslim bin Shubaih, dia berkata: Aku bertanya

kepada Alqamah tentang firman Allah SWT, 'e {if 'J4 6

*o Al Muharrar Al Wajiz (2/247)
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-;]j "Altoh sekali-kati tidak pernah mensyariatlcan adanya

bahirah, saibah,' ia menjawab, "Api yang akan engkau

lakukan dengannya? Ia hanyalah amal perbuatan yang

dilakukan pada zaman jahililyah.'ss

12867. Ibnu Waki menceritakan kepada lomi, dia berkata: yahya

bin Yaman menceritakan kepada kami, demikian pula yahya

bin Adam dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash,
tentang firman Atlah SWT, #:"5i'J417 "Ailah sekali-
kali tidak pernah mensymiatkan adanya bahirah,
dia berkata, *Al bahirah adalatr yang telatr melahirkan lima
kali, kemudian ditinggalkan. "e6

12868. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir
bin AMil Hamid menceritakan kepada kami dad Mughiratr,
dari Asy-Sya'bi, tentang firman Allah SWT, ir 51 'J4l,
-:J-4 "Alloh setcali-kali tidak pernah mensyariatkan adarrya

bahirah" dia berkata" *Al bahirah adalah (unta atau

kambing) yang dipotong telinganya" Tentang firman Allatr
SwT, i;p {; dia berkara "As-saibah adata}r yang

dibiarkan trntuk tamu." Tentang firrran Allah SWT, iLjr,
dia berkat4 "Maksudnya adalah yang telah melatrirkan empat

kali 
-seperti 

dipahami oleh Jarir- kemudian untuk yang

kelima kalinya melatrirkan anak jantan dan betina. Itu berarti
dia telatr menyambungkan saudaranya (6ef "oi*21.-

Demikian pula firman Allah, ldt, arA U"rkata, "Maksudnya
adalah unta yang menghamili seekor anak dari anak-

anaknya."847

Al Muharrar Al Wajiz (2/248),
Al Muhanar Al Wajiz (2D47).
rbid.

E45
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12869. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi

-{engan riwayat yang sama- hanya saja dia berkat4 "Al
washilah ialah yang telatr melahirkan kembar jantan dan

betina selama empat kali.' Mereka berkata, rht l 'r&1i;
Seluruh riwayat sama dengan hadits Ibnu Humaid.sas

12870. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Ishaq Al
Anaq menceritakan kepada kami dari ZakariU dari Asy-

Sya'bi, dia ditanya tentang al bahirah, lalu dia menjawab,

"Yang kupingnya dipotong." Lantas dia ditanya tentang as-

saibah, lalu Sa menjawab, "Dahulu mereka menghadiahkan

unta dan kambing untuk tuhan mereka. Mereka

meninggalknnnya unttrk tuhan mereka, lantas (domba atau

unta) itu pergi dan bercampur baur dengan domba orang lain,

sehingga tidak ada yang boleh meminum susunya kecuali

kaum pria. Sedangkan jika ada yang mati dari sekelompok

domba itu, maka dimakan oleh kaum pria dan wanita."84e

12871. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, -p4 :y Xfi S4 6
"Allah sekali-lrali tidak pernah mensyariatkan adanya

bahirah," juga unta yang bersamanya, orang jahiliyyah

mengharamkan kulitnya, tidak boleh ditunggangi, haram

dagingny4 dan susunya juga (tidak boleh diminum), kecuali

bagi kaum pria. Jantan dan betina yang dilahirkannya adalah

Ibid
Al Muhurar Al WajizQl24T).

t4t
849
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dibiarkan demikian. Lalu jika dia mati, kaum pria dan wanita

memakannya bersarna. Jika unta jantan menggauli anak

bahirah,mal€ ia dinamakan al hami. Al hami adalah sebuatr

nama. Adapun saibah adatah domba yang serupa dengan

ketentuan tersebut, hanya saja jika melatrirkan antara satu

anak sampai tujtrh, maka demikianlah keadaannya. Adapun

jika melahirkan yang ketujuh, baik jantan maupun betina,

atau keduanya jantan, maka mereka menyembelihnya, lantas

dimakan oleh kaum pria saja Sedangkan jika kembar jantan

datr betin4 maka dinamal€n washilah, sebab yang jantan

tidak disembelih karena adanya yang betina. Jika keduanya

betine maka dibiarkan.sso

12872. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dia

berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata:

Pamanku menceritakan kepadakq dia berkata: Pamanku

menceritalcan kepadaktr dari bapafnya, dari Ibnu Abbas,

tentang firnan Allah SwT, i${t W :y,51'{4(' Attah

setrali-tuti tidak pernah mensyariatlan adanya bahirah,

saibah"

Al bahirah adalah unta betina, jika telah melahirkan lfuna kati

maka pemiliknya mengarrbil anak yang kelima (selama bukan jantan)'

kemudian memotong telinganya, sedangkan bulunya tidak digunting

dan susunya tidak diminum.

As -saibah artinya seseorang mengabaikan hartanya sesukanya.

E50 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411222) dan As-Suyuthi dalam Ad'Durr Al
Mantsur (31212), dengan meniibatkan Ibnu Jarir sebagai sumbernya. Demikian

pula Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih.
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Al washilah artrnya kambing yang telah melahirkan tujuh kali,
lantas seseorang mendatangi yang ketujuh. Jika anak yang ketujutr
adalah jantan, maka ia menyembelihnya, namun jika betina maka

membiarkannya. Jika di dalam perutnya terdapat jantan dan betina,

maka mereka berkata, "Menyambungkan saudaranya." Akhirnya
keduanya ditinggalkan, tidak disembelih. Itutah yang dinamakan
washiloh.

Al ham adalah jika seseorang memiliki unta jantan yang telah

melatrirkan sebanyak sepuluh kali. Mereka berkata "Tinggalkanlatr
iu.:r851

12873. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepada karni dari Ali bin
Abu ThalhatU dari Ibnu Abbas, tentang firman A[ah SWT, l:
ii! {; # :y, 81 'J4 "Attah setati-tuti tidak pernah

mensyariatkan adanyo bahirah, saibah" maksudnya adalatt

meninggalkannya untuk berhala mereka Washilah adalah

domba Ham adalahunta jantan-8s2

12874. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid bin Zurai'menceritakan kepada karni, dia berkata: Said

menceritakan kepada l<arni dari eatadab tentang firman
A[ah swr, )L {; i6.r{t ilg{; t4 bg ,,8c.
"Allah sekali-kali tidak pernah mewyoiatkan adanya
bahirah saibah, washilah dan ham." yaitu pembebanan

berat yang dihembuskan syetan kepada orang-orang pada

zaman Jahiliyyah terhadap harta mereka. Al bahirah adalah

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411221,1223).
Lihat catatan kaki sebelumnya.

E5t
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unta yang melatrirkan lima kali, lantas seseorang melihat

yang kelima, jika jantan maka ia menyembelihnya dan

dimakan oleh kaum pria saja. Sedangkan jika mati maka ia

milik bersama antara kaum pria dan wanita. Jika betina maka

ia ditinggalkan dengan telinga yang disobek, bulunya tidak

digunting, susunya tidak diminum, tidak ditunggangi, dan

tidak disebut nama Allah padanya. Adapun Saibah, adalah

harta yang mereka biarkan, artinya tidak dihalangi jika pergi

ke kolam untuk meminumnya, juga tidak dilarang untuk

makan dari kawasan yang terlindungi. Sementata washilah,

iatah kambing yang pada saat kelahiran yang ketujuh, ia

melatrirkan jantan" maka disembelih dan dimakan hanya oleh

kaum pria. Jika mati maka dimakan bersama oleh kaum pria

dan wanita. Jika melahirkan iantan dan betinq maka

dikatakan untuknya, Ael'olUi "Ia telah menyambungkan

saudararqru," sehingga dilarang disembelih. Adapun Ham,

ialah jantan yang telah mengharnili sepuluh dari anak

anakny4 lantas dikatakan untuknya Ham, tidak

dikencangkan (tidak dipasangi tati tunggangan), tidak

dikekang, dan tidak ditunggangi.8s3

12875. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Sudi,

tentang firman Allah swT, 7; x;y'{; w '4 {ifJ4 Y

)€*i i$-, "Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan

adanya bahirah, saibah, washilah dan ham," bahwa al

bahirah berasal dari unt4 yakni ketika unta betina

ts3 Al Fath$fzs4) danTafsir AbdwrazzakQl32).

I
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melatrirkan lima kali. Jika yang kelima adalah jantan, maka

mereka menghadiatrkannya untuk tuhan mereka, dan

induknya dibiarkan pada sekawanan unta Jika anaknya

betina maka mereka membiarkannya hidup dan telinga

induknya disobek, bulunya dipotong, dan ia pun dibiarkan di

padang satrarq lantas tidak menyebabkan pembayaran denda.

Susunya pun tidak diperas, bulunya tidak dipotong [agi, dan

'tidak ditunggangi. Itulah binatang ternak yang tidak boleh

ditunggangi.

Adapun saibah, adalah ketika seorang lelaki membiarkan

hartanya (dalam bentuk binatang) sebagai rasa syukur ketika

hartanya banyalc, selamat dari ujian, atau dia menunggangi

unta betina lalu meqiadikannya sukses. Itula]t yang

dinamakan sa'ibah. Binatang tersebut dibiarkan" dan tidaklah

seseorang mengganggunya kecuali akan mendapatkan sanksi

di dunia.

Sementara itr;- washilah adalah jika seekor kambing betina

melatrirkan tiga atau lima kali, lantas yang terakhir adalah

jantan, maka mereka menghadiahkannya untuk tutran

mereka Jika betina maka mereka membiarkannya hidup. Jika

jantan dan betina, maka mereka menrbiarkan yang jantan

karena adanya si betina, karena ialah washilah yang telah

menyarnbr.rngkan saudaranYa

Adapun ham, ialah unta jantan yang telah menghamiti {i
sekawanan unta- selama sepuluh tatlrn 

-yakni 
jika ia telatr

menghamiti anak dari anak-anaknya- maka dikatakan

baginya, "Punggungnya dilindungi (tidak boleh

ditunggangi)." Mereka membiarkannya tidak tersentuh, tidak
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disembelih, dan tidak dilarang rrntuk memakan rumput yang

diinginkannya. Itulah di antara binatang temak yang tidak
boleh ditunggangi.ssa

12876. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zvhi, dari Ibnu
A-| Musayyab, tentang firman Allah SWT, i44:y{fr 'S4C

)C *; St {t iip {i "Ailrh setrati-kati tidak pernah
mensyariatkan adarrya bahirah, saibah, washilah dan ham,"
dia berkata, "Al bahirah darl unta ialah yang susunya

dipersembahkan untuk thaghut. As-saibah dari unta ialah
yang mereka biarkan untuk thaghut. Al washilah dari unta
yaitu unta betina yang melahirkan anak betina, kemudian
yang kedua kalinya ia juga melahirkan betina. Mereka
berkata, ;t W.'A g#, *i 'Dua betina lahir secara

bersambung tanpa diselang jantan'. Mereka menggunting

telinganya dan mempersembahkannya untuk thaghut, atau

menyembelihnya 
-Abu 

Ja'far ragu-. Adapun al ham, ialah
unta jantan yang telatr benyak menghamili. Mereka berkata,

'Inilah al ham, pundaknya dilindungi'. Lantas unta tersebut

dibiarkan, dan mereka menamakannyaal ham."

Qatadah berkata, "Yakni jika telah mengharnili sepuluh

betina."855

Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya(211220,1223).
Al Bukhari dalam tafsimya (4623), Muslim dalam At Jannah (51), serta
Abdurazzak dengan redaksi yang sama dalam tafsirnyaQ/30). ucapan eatadah
juga dituturkan oleh Abdurrazzak dalam tafsirnya el3l) dan lbnuAbu Hatim
dalam tafsirny a (4 I 1224).

t5/t

t55
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12877. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada karni, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, dia

berkat4 "Al bahirah dari unta, jika seekor unta betina

melahirkan lima kali, lantas yang kelimanya adalah jantan,

maka ia hanya untuk kaum pria. Akan tetapi jika yang lahir

adalah betinq maka mereka menggunting telinganya, lantas

membiarkannya, anaknya tidak mereka sembelih, susunya

tidak diminum, dan tidak ditunggangi. Adapun as-saibah,

adalah mereka membiarkan unta mereka, dibiarkan jika
mendekati kolam dan meminum aimyq atau menuju

kawasan yang dilindungi. Adapun al washilah, ialah

kambing b€tina yang telah melahirkan tujuh kali, lantas jika

/ yang ketujuh kalinya adalah jantan, maka disembelih dan

dimakan hanya oleh kaum pria, sedangkan jika yang lahir

adalah betrna, maka ia dibiarkan."856

12878. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, dia

berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz Al Fadhl bin I(halid
berkata: Ubaid bin Salman menceritakan kepada kami dari

Adh-Dhahhak, tentang firman Allah SWT, -#:t{fi|#6

)c 1; $-J., S; F.9 {, "Artoh setrati-trati tidak pernah
mensyariatkon adanya bahirah, saibah, washilah dan ham."
Al bahirah adalatr jika unta betina melahirkan lima kali.
Mereka menyembelih yang kelima jika jantarq akan tetapi
jika betina yang lahir, maka mereka menyobek telinganya

dan membiarkannya. Itulah bahirah. Jika yang lahir jantan,

maka tidak dimakan kecuali oleh kaum pria. Adapun jika

t$ Abdurrazzak dalam tafsirny a Q/32) dan Al Hafiztr dalam Fath Al Bari (8/248).
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unta betina itu mati, atau melahirkan anak yang mati, maka
kaum pria dan wanita memiliki bagran yang sama, mereka
semua makan darinya. As-saibah adalah ketika seseorang
membiarkan hartanya berupa binatang temak, ia
membiarkannya dalam perlindungan, tidak boleh
ditunggangi. Demikian pula analarya, susunya pun demikian,
juga bulunya. Al washilah ialah ketika domba betina
melatrirkan sebanyak tujuh kali, mereka menyembelih yang
ketujuh jika yang keluar adalah jantan. Adap,n jika betina
yang lahir, maka mereka meninggalkannya. Jika yang lahir
itu jantan dan betina, maka mereka membiarkan keduanya.
Mereka berkata, "Yang betina telah menyambung saudaranya
yang jantan." Adapun al hami, ialah jantan yang telafr
mengharnili anak dari anak-anaknya. Mereka berkat4 ..IJnta

ini dijaga, anak dari anak-anaknya telatr menjaganya." Lantas
ia tidak ditunggangi, tidak dihalang dari pepohonan yang
dilindungi, juga kolarn, kendati kolam itu bukan mitik si
empunya.

Di antara unta mereka ada yang tidak disebut kepadanya
nama Allah dalam segenap keadaan; ketika ditunggangi,
ketika ditugaskan unt*k membawa beban, ketika diperas,
ketika melahirkan, dan ketika dijual. Daram hal ini Allah
SwT menurunkan firman-Ny u, F.:p {; ,U :, {if 'Ji| (,
"Allah selrali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya
bahirah, saibah," sampai kepada firman-Nya, { 'il{V
'bJ6 "Don kebanyakan mereka tidak mengerrr.,,8s7 '

Kami tidak mendapatkan atsar tersebut dalam referensi yang kami miliki. Lihat
Al Muharrar Al Wajiz (2D47,248) dan Zad Al Masir eiqgAi +Zg).
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12879. Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zud berkata

tentans firman Allah swr, St F# 1; i4 ir tifr 'J4(,

f'L {i i$t "Allah setrali-kati tidak pernah mensyariatlran

adanya bahirah, saibah, washilah dan ham," dia berkata,

"Inilah berbagai perkara yang biasa dilalcukan pada masa

Jahil iyyah, kemudian hilang."

Ibnu Zaid berkata" "Al bahirah adalah, seseorang memotong

dua telinga unta betina milikny4 kemudian

membebaskannya seperti ia membebaskan budaknya, tidak

diperas serta tidak ditunggangi. As-saibah adalah yang

ditinggalkan tanpa dipotong telinganya. Al ham adalah jika

telah melahirkan untuknya tujuh betina secara bertunrt-turut,

maka dia dijaga, tidak ditunggangi, dan tidak dipekerjakan.

Al washilah adalah lcambing yang telah melahirkan tujuh

betina secara berturut-turut, maka dijaga dagingnya dengan

tidak dimak*.r:858

12880. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Yusuf

menceritakan kepada kami, dia berkata: Laits bin Sa'ad

menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Hadd

menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata: Said

bin Musayyab berkata,"As-saibah ialah yang dibiarkan tidak

ditunggangi. Al bahirah ialah yang susunya dipersembalrkan

untuk thaghut, sehingga tidak boleh diperas oleh siapa pun.

Al washilaft ialah unta betina yang pertarna dilahirkannya

adalah betin4 kemudian yang berikutrya betina pulq maka

"' Ibid.
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mereka mempersembahkannya untuk thaghut, dan

menamakannya al washilah, karena saudara-saudaranya

menyarnbung satu sarla lainnya. Adapun al ham, ialah unta
jantan yang telatr melahirkan sepuluh kali, kemudian
dipersembahkan untuk thaghut, tidak diberikan tugas untuk
membawa beban, dan mereka menamakannya al hami.,,85e

Abu Jatfar berkata: Semua perkara tersebut merupakan
amalan yang dilakukan pada masa jahiliwah,lantas dihancurkan oleh
Islam, dan kita tidak mengetahui amalan tersebut masa sekarang. Jika
demikian, dan tidak ada peninggalan dalam Islam yang bisa menjadi
barang bukti, demikian prla dalam kesyirikan yang ada sekarang ini,
lalu berita yang mengabarkannya pun beragarn, maka saya katakan,
"Pendalmt yang benar adalah makna-makna kalimat tersebut, seperti
yang telatr aku jelaskan sebelumnya. Adapun tata cara mereka, itulatr
perkara yang sama sekali tidak kita ketahui.,'

Seperti dijelaskan tadi, batrwa banyak riwayat yang
menjelaskan tata cara perkara tersebut, akan tetapi jika kita tidak
mengetahui akan hal itu, sama sekali bukanlah hal yang urgen bagi
kita, yang paling penting bagi kita adalatr mengetatrui substansi dari
semwmya, yakni mereka telatr menghararnkan beberapa binatang
temak bagi diri mereka sendiri, padahal Allah swr sama sekali tidak
mengharamkarurya, itu mereka lakukan karena mengikuti langkah-
langkah syetan. Kemudian Allah swr mencela apa yang mereka
perbuat, Allah menegaskan bahwa semua itu halal. Karena yang
haram hanyalah yang ditetapkan haram oleh Allah dan Rasul-Nya,

tt' Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dalan At-Tafsir (4623), Muslim dalam Al
Jannah wa shifati Na'imiha (51) dengan perbedaan redaksi keduany4 Al
Baihaqi dalam Al Kubra (10i9) melalui jalur lain dari Laits, dengan sanadnya
sampai Ibnu Musalyab, dari Abu Hurairah secara marfu.
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tentunya dengan adanya dalil atau nash, demikian pula, yang halal
adalah yang ditetapkan halal oleh Allatr dan Rasul-Nya.

penakrviran firman Ailah: igsr;ti igsffi wlr.$t"$g;'b#- 1 'jXV (Akan retupi orang-orong kafr membuat-buat
kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti)

Abu Ja'far berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang

maksud ?afazh, W lr-$f "Orang-orang lafir" dalam ayat ini.
Demikian pula maksud lafazh, 'bli:, I '€5V "Dan kebanyakan

merelra tidak mengerti. "

Pertama: Seb4gian ulama berpendapat bahwa maksud dari
orang-orang katir dalam ayat ini adalah kaum Yahudi. Adapun yang
dimaksud mereka yang tidak mengerti adalah para penyembah

berhata.

Mereka yang hryendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12881. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
Usamah menceritakan kepada kami dari SuSan, dari Daud
bin Abu Hind, da{ Muhammad bin Abu Musa, tentang

firman Auah swr, ?i(Jt ;i :r' ffi wr$iw,,Ak;
tetapi orang-orang lcafir membuat-buot kedustaan terhadap
Allah," ia berkata, "Mereka adalatr ahli kitab.,, Adapun
firman-Nya 5jfr1 ;Iiiii "Dan kebanyakan merelca tidak
mengerti, " maksudnya adalatr para penyembah berhala.8@

t* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1224), As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur QDl4),dmAl Muhtrar Al Wajiz.
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Kedua: Berpendapat batrwa mereka adarah pemeluk agElma
yang sama. AIG, tetapi, yang dimaks,A tjjK .ufii ,,Ororg_orang

kajir," adalah orang-orangy*gdiikuti. sementara iat, irlili_{ €rsi;"Dan lrebanyakan merelca tidak mengerti, " adalahpara pengikut.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12882. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, dia
berkata: Aku mendengar Muadz berkata: Khanjah
menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Hind, dari
Asv-Sya'bi, :;Lryr..yf.f,* swr, 'ifi Wlrii'#;';rJ#-1 er" U erNt ;rrrt & "Akan tetapi orang-orang kafir
membuat-buat kedustaan terhadap Ailah dan kebanyakan
mereka tidak mengerti, " bahwa mereka adalah para pengiku!
adapun yang membuat-buat kedustaan adalah orang yang
tatru, lantas berbuat kedustaan.t6 I

Abu Ja'far berkata: pendapgt yang lebih tepat menurut kami
adalah, maksud dari,'bj6,_{'jKi; aSJi i,t &.ai;X- W.ri(#;
"Alran tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap

Allah, " adalah mereka yang menetapkan bahirah, washilah, dan ham,
seperti Amr bin Luhayy. Juga kaum musyrik lainnya
menetapkan Sunnah buruk, merubah agdma yang
menyatakan sesuatu atas nama Allah, bahwa Dialah

yang telah

hak, dan

yang telah
menghararnkan apa yang mereka haramkan, dan yang menghalalkan
apa yang mereka haramkan, padahal mereka sendiri mengetahui hal
itu. Lantas Allatl swr membantah mereka dan menyatakan bahwa
perkataan mrereka hanyalah sebuah kedustaan. Allah swr
menyatakan, ecr{ku sama sekali tidak menetapkan bahirah, juga

t5r lbid
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saibah, akan tetapi orang-orang kafirlatr yang merakukannya atas

nam-Ku."

Jadi, maksud dari otj$i I 'ipb adalah para pengekor yang
mengikuti kaum musyrik yang menetapkan kebiasaan buruk tersebut.
Tidak diragukan lagi, jumlah mereka lebih banyak daripada orang-
orang yang menetapkanny4 maka Allah swr menyifati mereka
sebagai orang yang tidak mengerti, karena mereka tidak mengerti
bahwa semua itu merupakan kedustaan atas nama Allah swr. Ini
sama dengan pendapat Asy-sya'bi yang telatr kami tuturkan
sebelumnya..

Adapun pendapat yang mengatakan batrwa maksud dari orang-
orang kafir adalah ahli kitab, maka pendapat ini tidak tepat, karena
pada awal ayat, Allatr swr berbicara tentang orang-orang musyrik
Arab, maka menutup ayat dengannya adalah lebih utam4 sebab tidak
ada dalil yang menunjukkan pengalihan pembicaaran dari mereka.
Pendapat tersebut sama dengan ungkapan eatadah.

12883. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Said
menceritakan kepada kami dari eatadah, tentang firman
Auah SwT, 'b$r1 #iSt "Dan kebanyakon meretra tidak
mengerti," dia berkata, "Penetapan haram yang demikian
datangnya dari syetan, dan mereka tidak mematrami hat
i1u.:r862

cco

t62 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(411225).
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ilc )i;i JLl xi i;ru gytjG A
EJ'rr:$-t ;!xr; i,( lj"e{rr; A; ( rr(. (i;;

i"{.fi
" Ap dbilo iliko,tal<fiJ lnp da m.u el<a,' Marilah mengir<uti ap o

yong diamui<an dJllah dmr mengil<uti Rasttl,, m.uela
merfawab, 'Culcuplah unfiikl@rrli dpa ycrngt<flmi dapaA
bapak bapakkfrrri mmgqial<flnrrya'. Dan apal,ah mqela
itu al<an mengiluti nene,k molmw nrsela walaupun nenek

molorrg mqela itu ddak ntengetalwi a\a.o\a dfln fidak
(Fio) menilopat peautiuk?"
(Qs. Al l\,Iaa'idah [5]: 104)

penatcn itan fiman 4!eht 311,;i iiL $yijc A ;;1til_it;g'b;s_t 7ffictt lslfx.t: *t;Wc-g#iJtS jr{Si
;;s*_ (Apabila dihatalcan kepada mereka, ,,Mariloh mcngikuti apa

yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasu,.,, Mereko menjawab,
"Cukuplah untuh hami qpa yang kami dapati bapak-bapak kami
mcngerjakannyo." Dan apakah mereka itu akan mcngikuti nenek
moyang mereka walaupun nenek moyong mereka itu tidak
mcngetahui apa-apa dan tidok [pulal mendapatpetunjuk?)

Abu Jatfar berkata: Allah SWT menegaskan, ..Mereka yang
telah menetapkan saibah dan bahirah, yali;ni dari kalangan yang tidak
mengerti bahwa pernyataan atas nama Allah yang mereka ketahui,
adalah kedustaan atas nama Allah, jika dikatakan kepada mereka,
'Marilah kita lihat kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, agar jelas
kedustaan ucapan kalian ketika kalian mengatasnamakan Allah dalam

EI\T;
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hal itu, yakni dalam hal-hal yang kalian haram berkaitan dengan

perkara di tersebut', maka mereka menjawab, 'Cukuplah bagi kami

apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami'. Mereka pun

berkat4 'Kami adalah pengikut, sementara mereka adalah Imam dan

teladan, maka kami merasa cukup dengan apa yang kami dapatkan

dari mereka, dan ridha atas ketetapan halal dan haram daxi mereka'."

Allah SWT lalu berkata kepada Nabi-Nya Muhammad SAW,

Walaupun nenek moyang mereka sebenamya tidak mengetahui apa-

apa? Allatr SWT menegaskan, "Mereka sebenamya tidak tahu bahwa

apa yang mereka katakan atas nama Allah, yakni pengharaman

bahirah, saibah, washilah, dan lwm, hanyalah dusta atas narna Allah,

karena mereka hanya pengekor orang-orang yang telah

menetapkannya. Sungguh, mereka yang menetapkannya itu berada

dalam kesesatan."

{toc

t,L* i €fr{ ",&fr i#Gi('"-ii w-
'1J*i, S q W \# -F+; i"\ JL" 5-r;i

@
nHoi or(mg.orcmg ydngbqhnan, iagalah dirhrw; tiadalah
ordng yar.g sesct itu al<f,fi merrtqi mdhmat l<cpadamt
dp abila l<$rau telah mendap at p etur$uk. Harqt a lnp odo

AJlahl,affuul<efi$ali seffnrcn:D)a, mol@ dia alcmt

mano ang!<an l<ep admru ap a y artg telah l<flttru W al<drr."

(Qs. Al lvfaa'idah [5]: 105)
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e ^---?enalrwitan 
lirman Auah: { -,&A 

fie gf, n-jii EV_
3:*;i 6L'* i €#- (Hai orang-orang yang beriman, jagatah
dirimu; tiadalah orang yang sesat ita akan memberi mudharat
hepadamu apabila hamu telah mendopat petunjuk)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menegaskan, ..Watrai orang-
orang beriman, jagalah diri kalian dan perbaikilah. Lakukan amal
perbuatan yang bisa menyelamatkanmu dari siksa Alrah swr dan
carilah segala perkara yang bisa mendekatkanmu kepada-Ku, karena
tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu;
orang yang kufi.r dan menempuh jalan kesesatan tidak akan
memudharatkan kalian jika kalian berada di atas petunjuk dan beriman
kepada-Ku, Rabb kalian. Jika kalian taat akan perintah dan larangan-
Krr, maka kalian menghalalkan apa yang dihalalkan oleh-Ku, dan
mengharamkan apa yang diharamkan oleh-Ku.,'

latazh {-A di-nashab-kan karena bujukan mereka
terhadapmu, dan biasanya orang Arab melakukan ighra (kata bujukan)
dengan menggunakan lafazh'':ly,'ll4,'cJf1i atau C$.

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang ayat tersebut.

Pertama: Berpendapat batrwa maksudnya adalah, .,Wahai

orang-orang beriman, jagalah diri kalian, yakni ketika kalian
melakukan amar ma'ruf nahi munkar, akan tetapi apa yang kalian
ucapkan tidak diterima. "

Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat_
riwayat berikut ini:

12884- siwar menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku
menceritakan kepada karni, dia berkata: Abu Al Asyhab
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, bahwa ayat ini

r
I

I

'
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djbacakan kepada Ibnu Mas'gd, yakni, {;SWfijt( EB--$iii 
r1L* i €fr{ ;3-A "H)i orang-orans yans

beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan

mernberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat

petunjuk " Ibnu Mas'ud lalu berkata, "Ini bukan zamanrLya.

katakanlatr apa yang bisa diterima, dan jika ditolak maka

j agalatr diri kalian."863

12885. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Al Asyhab, dari

Al Hasan, dia berkata: Ibnu Mas'ud menuturkan firman

Allah SwT, l;;t'"rfii(1i rcmuaian beliau berkata seperti

riwayat tersebut.

12886. Ya'qub menceritakan kepada kard, dia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami dari Yunus, dari At
Hasan, dia berkata, "Seseorang berkata kepada Ibnu Mas'ud,

'pukankah Allah swT berfiryan,. # v( 'u$i qy-
"-,..fiir riL|lo i {Fr* "&A::no, 

oiorr-orans yans

beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan

memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat

petunjuk"?' Dia lalu berkata, 'Ini bukan zamannya,

katakanlah apa yang sekiranya diterima, dan jika ditolak

maka jagalah diri kalian'."8ff

12887. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, dia berkata:

Syababah bin Siwar menceritakan kepada kami, dia berkata:

Sunwt Said bin Manshur (411654, 1655). Dituturkan pula oleh Al Haitsami
dalam Majma' Az-Zmtaid(7119), dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani
dengan para periwayatnya yang shahih, hanya saja Hasan Al Bashri tidak
mendengar langsung dari Ibnu Mas'ud."
Ibid

--t-22:-I
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Ar-Rabi bin Shubaih menceritakan kepada kami dari Suffan
bin Iqal, dia berkata: Ibnu Umar ditanya, "Kenapa kamu

tidak diam saja, tidak melakukan ctmar ma'rgf. atan nahi

ngunlrar? 
.Bukankah Allah SWT berfirmau, { 1Kfr FS"5:fii tiy;,+ J #; 'Jagatah dirimu; t)aaun orans

yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila

lramu telah mendapot petunjuk'? " Ibnu Umar lalu berkata,

"Ayat tersebut bukan untukku dan bukan untuk para

sahabatkrt karena Rasulullah SAW bersabdq 'Hendaklah

yang hodir menyampailcannya kepada yang gaib'. Kala itu
kami menyaksikannya, sementara kalian tidak ada. Akan
tetapi ayat ini bagi orang yang datang setelah kami, jika
mereka berkata lalu tidak diterima'.'865

12888. Ahmad bin Al Miqdam menceritakan kepada kami, dia

berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada

kami, dia berkata: Alar mendengar bapakku berkata: Qatadah
menceritakan kepada kami dari Abu Mazin, dia berkata,

"Pada masa Utsman, aku pergi ke Madinah, lantas aku

dapatkan kaum mukmin sedang duduk-duduk, lalu seseorang

di grya:lomereka membacakan firman Allah SWT, &{.
is-Jl\'Jagalah dirimu'. Kemudian kebanyakan mereka

berkata, 'Hari ini penafsiran ayat tersebut belum datarg'."866

12889. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Amr bin Ashim menceritakan kepada kami, dia

berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami dari

As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur Gnn) dengan menyebutkan lbnu Jarir
dan lbnu Mardawih sebagai sumbernya.

t65

t66 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3D17) dengan menyebutkan Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir, dan Abu Syaikh sebagai sumbernya.



TddwAdl;Ilra}rl{

bapaknya, dari Qatadah, dari Abu Mazin, dengan riwayat

yang sama.

12890. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Ja'far dan Abu Ashim menceritakan

kepada kami, mereka berkata: Auf menceritakan kepada

kami dari Siwar bin Syabib, dia berkata "Pernah aku berada

di sisi Ibnu Umar, lalu tiba-tiba seorang lelaki dengan mata

yang tajam dan lisan yang kasar, datang dan berkata, 'Wahai

Abu Abdunahman, kami berenam telah membaca Al Qur'an
dengan cepat, semuanya mujtahid yang tidak pernah lalai,

dan semuanya benci terjerumus ke dalam kehinaaru akan

tetapi masing-masing dari mereka menyaksikan adanya

kesyirikan pada yang [ain!' Seseorang lalu berkat4

'Kehinaan apalagi yang lebih buruk daripada persaksian

sebagian manusia kepada sebagian lain mengenai adanya

kesyirikan pada diri mereka?' Dia menepis, 'Aku tidak

bertanya kepadamu, aku hanya bertanya kepada tuan guru

itu!' Dia kemudian mengulang pertanyaannya kepada

Abdullatr. Abdullatr bin Umar lalu berkata 'Celaka, mungkin

engkau menduga aku akan memerintahkanmu untuk pergi

dan membunuh merek4 nasihati dan jauhkanlah mereka dari

perbuatan tersebut, seandainya mereka melukaimu, maka

tangguprg sendirilah akibatrya, ka1gna Allah SWT berfirman,

Ai Jl," ;-*;i r1,ysi, j, ;{Frt'# ft1; t;r.'"ji qY-
'$:i I q- W' q\&; "Hai orans-orans

yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu

almn memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah

mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali
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semuanya, makn dia akan menerangkan lcepadamu apa yang

t elah kamu keriakon. "867

12891. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa

Ibnu MEs'ud ditanya oleh seseorang -tentang firman Allah
swr, 3:*;i6;pi {fr{-,## "ragatah

dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi

mudharat kepadamu apabila knmu telah mendapat

petunjulc," dia berkata, "Ini bukan zamannya, karena pada

zarnant ini semuanya bisa diterim4 akan tetapi hampir saja

tiba suatu masa saat kalian memerintatrkan yang ma'ruf,lalu
kalian disikapi demikian dan demikian 

-atau 
dia berkata:

sebab tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat

kepada kalian."868

12892. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari

seseorang, ia berkata: Suatu hari pada masa kekhalifahan

Utsman di Madinah, kala itu aku bersama sahabat nabi SAW,
ternyata ada seorang tuan guru yang menjadi rujgkan merek4
lantas dia membacakan firman Altah SWT, S 

-'# ret
3:*;i tiL * # {fr 'Jagalah dirimu; tiadalah ,,rong

yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila

As-Suyuthi dalam Ad-Dtrr Al Man*ur QDIS), dengan hanya menyebutkan
Ibnu Jarir sebagai sumbernya.
Abdmazzak dalam tafsirnya Qf2q.

rc1

t5t
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kamu telah mendapa petunjuk'. Crnrtr tersebut lalu berkata,
*Ayat tersebut untuk akhir zaman."@

12893. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada lerni, ia berkata:

Yazidbin Zurai'menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dia berkata: Abu
Mazin menceritakan kepada kami, dia adalah seorang lelaki
shalih Al Uzd dari bani Al Huddan, dia berkata" '?ada masa

utsman, aku pergi ke Madinah, lantas aku duduk di majelis

para satrabat Rasulullah. Seseorang di antara mereka lalu
me,mbacakan firman Allah SUru, g*ii 6L''.P i F*1
'Tladalah or(mg yfrlg sesat ita akan memberi mudharat

kepadantu apabila lmmu telah mendopat petunjuk'.

Seseorang y.ang paling tua di antara mereka keurudian

berkatq l"Tipggalkanlah ayat ini, karena ia berlaku pada akhir
,o*.*70

12894. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: AI Husain
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Fadhalah

menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari
Jubair bin Nufair, dia berkata: Penrah aku bersama para

sahabat Rasulullah SAW pada sebuah majelis, dan akulah

oftmg yang paling muda kala itu. Mereka berbicara tentang

amor ma'ruf nahi munlcar. Aku lalu berkata "Bukaokah

Allah swr berfimran, ,iL,l* i €fr{ 
-{,A :6&

g*ii 'Hoi orang-orang yang beriman, jaialoh dirimu;
tiadalah or(mg yang sesat itu alcan memberi mudharat

Ibid
As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur Qt2$), dengan menyebutkan Ibnu Jarir
sebogai sumbenrya. Demikian pula AM bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Abu
s),aikh.

t59

t70
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kepadamu apabila kamu telah mendapat petuniuk'?"

Serempak merelca berkata" "Kenapa kamu menyebutkan satu

ayat yang tidak kamu pahami?" Sungguh, hal ittl
menjadikanku berharap kalaulatr aku tidak mengatakannya.

Mereka lalu kembali berbincang-bincang. Setelah waktu

hampir usai, mereka berkatq "Engkaukah pemuda yang tadi

menuturkan ayat yang tidak kamu pahami sendiri?

Barangkali kamu akan mendapatkan masa itu, yalmi ketika

kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, dan setiap orang yang

berpendapat merasa ta\iub dengan pendapatnya. Oleh karena

itr1 jagalah dirimu. Tiadalah omng yang sesat itu akan

meurberi mudlnrat kepadamu apabila kamu telah mendapat

petunjug'rzt

12895. Hannad menceritakan kepada kami, dia bed@ta: Laits bin

Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Ishaq Ar-Razi

menceritahan kepada karni dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi bin

Anas, dari Abu AI Aliyah, dari A[dullah bin Mas'ud, tentang

firman Anah surr, i ?firS 
-Kfifr !g1L.gr.'"-5i W-

6JS $q@|l ri*; nt Jy-;s-.tx6y*
"Hai orang-orang yang berimqn, jagalah dirimu; tiadolah

orang yang sesat iu akan memberi mudlarat kcpadamu

apabila kamu telah mendapat petunjuk Hanya kepada Allah

kamu kembali semuanya, maka dia akan menerangkan

kepodomu apa yotg telah kamu kcrjakan," dia berkata,

"Mereka duduk brsama Abdullah bin Mas'ud, sementara dia

dudtrk di antara dua orang yang jauh dari yang lain, sehingga

nt As-suynthi dalam Ad-Darr Al Mantsur Qt2l8), dcngan hanya menyebutkan
Ibnu Jarir scbagai sumbernya
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seseorang 'dari keduanya berdiri menuju omng kedua'

Seseorang yang duduk di majelis AMullah lalu berkata,

.Bolehkah aku berdiri dan memerintahkan mereka berdua

untuk melakukan yang ma'ruf, dan melarang mereka berdua

dari kemungkaran?, salah seorang di antara keduanya lalu

berkata kepada orang yarig ada di sampingy?, '|9gflfr

digimu, karena Allah SWT berfirrnan, €#-l '#1#
-fr:{rii 

6L|p S 'Jagalah dirimu; tiadalah orang vang

sesat itu akan memberi mudharat kepodamu apabila kamu

telah mendapat petuniuk".'Ibnu Mas'ud lalu berkata, 'Diam,

penerap.unya belum ada! Al Qtr'an itu dipahami sesuai

waktu diturunkannya, diantaranya ada yang penjelasannya

telatr tun[r terlebih datrulu. Ada juga yang penjelasannya

filrun pada masa Nabi SAW. Ada juga yang penjelasannya

turun pada masa setelah Nabi SAW. Ada juga yang

penjelasannya turun setelah hari ini- Ada juga yang

penjelasannya ttrun pada Hari Kiamat, yakni ayat yang

menceritakan Hari Kiamat. Ada pula yang penjelasannya

turun pada Hari Perhitungan, yakni ayat yang menceritakan

masalah perhitungan amal, surga, dan neraka. Selama hati

kalian sahr, keinginan katian pun demikian. Kalian belum

tercampurkan dalam golongan (yang saling bertentangan),

dan sebagian kalian belum merasakan keganasan sebagian

lain, maka lakukanlah amar ma'ruf nohi munkar' Kemudian

jika hati dan keinginan telah berbeda" kalian telah tercampur

dala6 golongan, dan sebagian dari kalian telah merasakan

keganasan sebagian lainnya, maka setiap orang harus
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menjaga dirinya sendiri. Kala itulah waktu penafsiran atau

Pengemalan aYat telah tiba'"'E72

12896. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, dia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi' bin Anas,

dari Abu Aliyah, dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berada di

antara dua orang yang jauh dari yang lain, lantas masing-

masing berdiri menuju sahabatnya. Beliau [alu menuturkan

s€eerti riwaYat sebelumnYa.sT3

12897. Afumd bin Al Miqdam menceritakan kepadakq dia berkata:

11"ru*iszl menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar Al Hasan berkata, "S*?ga3 sahabat Nabi SAW

ts:Tfo*' ^t^r,'* s €#-1 
-'3-a 

F$;t7,r.'"5i rls-

5:*;i (iy'Hoi orang'orang yang beriman, iagalah dirimu;

tiadalah orang yang sesat itu akon memberi mudlurat

kcpodanu apabila kamu telah mendapat petuniuk" sebagian

Ibnu Abu Hatim dalanr tafsirnya(411227),As-Suyuthi dal?m a&Drr QDl6).,
u"u* menutrkan AM bin gumaia sebagai sumbernya Demikian pula Nuaim

bin Hammad dalan At Ft?an, Ibnu Jarir' Abu Syaikh, Ibnu Abu Hatim' Ibnu

Mardawaih. S€rta Al Baihaqi dalamAsy'Syt'ab.
Ibid
s.e"rti"vu ada kesalahan cetak, dan yang benar adalah Hazn bin Abu Hazrn.

N-fi;y; adalah Mahran, yang dikenal dengan sebutan Abdullah Al Qutha'i

abu eirdillah Al Bashri. ia ierupatan saudara Suhail bin Abi Ham. Dia

merin ayrttan hadits dari banyak ulama" diantaranya Hasan Al BTlri. orang

Vang rn"ri*nyatkan darinya juga brryaq diantaranya Ahmad bio 4 Miqdam'

ioi*it"t iqnal (5/S8i). Nama Hara,i diungkapkan untuk {ua orang;

p";;;, Harami bin Hafirs bin Umar Al Ataki, yang lafal pada tatum 223 H'

dan mustatril dia mendengarkan riwayat dari Hasan Al Bashri yang wafat pada

tahun 110 H. Kedua: H-arami bin Amaratr bin Abi Hafstt" yang wafat pada

tahun 2ol It dia pun tidak mendengarkan riwayat dari Hasan Al Bashri.

cn
t71
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dari mereka berkata, 'Tinggalkan ayat ini, karena ia bukan

unfuk kalian'."875

12898. Ismail bin Israil Al-La'alli Ar-Ramli menceritakan kepada

kami, dia berkata: Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada

kami, dia berkata: Utbah bin Abu Hakim menceritakan

kepada kami dari Amr bin Jariyatr Al-Lakhami, dari Abu

Umayyatr Asy-syaibani, dia berkata: Aku bertanya kepada

A$u Tsa'labah Al Khusyani tentang ayat ini, Vf.i5i(6-
'r--16'# $$ "Hoi orang-orang yang beriman, iagalah

dirimu," dia lalu berkata, "Aku telatr bertanya kepada

seorang atrli, yalrri Rasulullah SAW, tentang hal tersebut,

lalu beliau menjawab, 'Wahai Abu Tsa'labah, lahicanlah

amar ma'ruf nahi munkar. Jika kamu telah melihat dunia

yang memberikan pengaruh, kebakhilan yang ditaati, dan

setiap orang yang memiliki pendapat bangga atas

pendapatrrya, malw jagalah dirimu! Sungguh, setelah kalian

alran ado hari-hari kesaboran, dan kala itu orang yong

berpegang teguh terhadap perkara kalian bagailran lima

puluh orang yang beramal!' MereY,a lalu bertanya, 'Watrai

Rasulullah, seperti pahala lima puluh orang di antara

mereka?' Beliau menjawab, 'Seperti lima puluh orang yang

beramal di antara kolian'."875

t1s Diriwayatkan pula oleh Said bin Manshur dalam I s-Sunan (4t1654).
E'6 Diriwayatkan At-Tirmidzi dalam Tafsir Al @r'an (3058) dan Abu Daud dalam

Al Malahim (4341). Riwayat ini dilemahkan oleh Al Albani. Lilnt Dhaif Al
Jami Ash-Shahih (334/.). Dia juga melemahkannya dalam Al Misykat (5144),
dan men-shahih-kan bagran terakhirnya, yakni "Sungguh, setelah kalian ada
hari-hari kesabaran...." seperti tercantum dalam ls-Si/silah Ash-Shahihah
(4e4).
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12899. Ali bin Satrl menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid

bin Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Al Mubarak

dan yang lain, dari Utbah bin Abu Hakim, [dari Amr bin

Jariyah Al Lakhami], dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani, dia

berkata: Aku bertanya kepada Abu Tsa'labah AI Khusyani,

'ppu yang harus kita lakukan terhadap firman Allah SWT,"*:'gt iy* i €fr,J'3lA :gt gr.'".$i W-' noi
orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang

yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila

lcamu telah mendapat petunjuk'? " Abu Tsa'labatr menjawab,
*Aku bertanya kepada ahlinya, yakni Rasulullah SAW, lalu

beliau menjawab, 'Lahtkanlah amar ma'ruf nahi munkar,

sehingga jila kalian telah melihat kckikiran yang ditaati,

hav,a nafsu yang diikuti, dan setiap pemilik pendapat bangga

dengan pendapatnya, malca jagalah kekhususan diri knlian

dan tinggolkanlah kalangan awam di antara mereka, karena

setelah kalion alan ada masa saat pahala orang yang

beramal kala itu seperti pahala lima puluh di antara

l(alian'. "E77

Kedua: Berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah, jika

seorang hamba melaktrkan ketaatan kepada Allah, maka orang yang

sesat setelahnya tidak akan memudharatkannya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12900. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

t' Ibnu Athiyyah dalam Al Muharro Al Wajiz (5t321) dan lbnu Taimiyyah dalam
Al Fatav,a (141479).
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menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari {!nu Abbas, tentang f.r**
Auah swr, 'i:, i g+s -&a:g,egr,'"5tffi
"Hai orang-orang yang beriman, iagalah dirimu; tiadalah

orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu,"

dia berkata, "Maknanya adalatr, 'Jika seorang hamba taat

kepada-Ku dalam perintah berkaitan dengan perkara halal

dan haram, maka orang yang sesat setelahnya tidak akan

memudharatkannyur . 
:rt78

12901. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

$bu Thalhah, dari Ibnu Ablp, !q$ng finnan 4llut SWT,"3:fii 6;p i F*,{ "&A 
:6'etgr,;it Qri- " noi

orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadolah orang

yang sesat itu akan memberi mudharat kepadomu apabila

kamu telah mendapat petunjuk," dia berkata, *Taatilatr

perintahku dan j agalah wasiatlru."87e

12902. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Laits bin

Hartrn menceritakan kepada kami, dia berkata: Ishaq Ar-Razi

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari

Shalwan bin Al Jaun, bahwa seorang pemuda pengikut hawa

nafsu datang kepadanya, lantas menceritakan sebagian

masalahnya. Shafwan lalu berkata, "Maukah aku tunjukkan

keistimewaan yang Allah berikan kepada para kekasihnya?

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411228) dan As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al
Mantsur (3D19), dengan menyebutkan Ibnu Jarir dan Abu Hatim sebagai
sumbemya.
Ibid
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yakni firnan Allah swr, { ",&a fie i;r.'"5i qrli

ir| ,1 €fr'Hoi orang-oiorg yong beriman, jagalah

dirimu; tiadalah orang yang sesat rtu akan memberi

mudhorat kepadamu'. "EEo

12903. AMul Karim bin Abu Umair menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu AI Mutharraf Al Makhzumi menceritakan

kepada kami, dia berkata: Juwaibir menceritakan kepada

kami dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, .dia berkata

tenlang firman Allah SwT, riL* u, Ffir91FA F#
-r)aa.all-til"Jagalah dirimu; tiadolah orang yong sesat itu

akan memberi mudharat lcepadamu apabila kamu telah

mendopat petunjuh" bahwa maksudnya adalatr selama dia

tidak membawa pedang atau cambuk.s8l

12904. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, dia berkata:

Dhamrah bin Rabiatr menceritakan kepada kami, dia berkata:

Al Hasan membacakan firmgr Allah SWT, . tfif,'"-$i qV-

5:*;i,iL# ri €fr{ 1&,fr 
SilL "Hot orons-orans

yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu

akan memberi mudharat lrepadamu apabila kamu telah

mendapat petunjuk" Al Hasan lalu berkata, "Segala puji

hanya milik Allah dengannya, dan segala puji hanya milik
Allatt di atasnya. Tidak seorang mukmin pun dari kalangan

terdahulu dan yang tersisa kecuali di sisinya ada seorang

mrurafik yang membenci amal perbuatannyu3;ttz

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411226) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al
Mantsur (3l2lt), dengan menyebtrtkan Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim sebagai
sumbemya.
As-Suyuthi dalarn Ad-Dutr Al Mantsur (3D19), dengan hanya menyebutkan
Ibnu Jarir seb"gai sumbernya.
rbid

tu

tt2
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Ketiga: Berpendapat bahwa maknanya adalah, "Wahai orang-

orang beriman, jagalah diri kalian, maka lakukanlatr ketaatan kepada

Allah. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat

kepadamu apabila karnu telah mendapat petunjuk. Oleh sebab itu,
lakukanlatr amar ma'ruf naQi munkor."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12905. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Hakam

bin Salam menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari

Sa'ad Al Baqgal, dari Said bin Musayyab, tentang firman
Allah swr, 5:g riLJ'* i €fir{ "riadatah orans
yang sesat itu alan memberi mudlwrat kepadamu apabilo
kamu telah mendapat petunjuk," dia berkata, *Jika kalian

melakukan amar mo'ruf nahi munkar, maka orang yang sesat

tidak bisa memberi mudharat kepadarnu jika karnu telah

mendapatkan pehurj uk. "8t3

12906. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Yatrya

bin Yaman menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Abu
Umais, dari Abg Al Bukhturi, dari Hudzaifatr, tgntang firman
A[ah swr, '5:fii 

6L # J €F,_t :&A :S*
"Jagaloh dirimu; tiadalah orang yang sesot ilu okan

memberi mudharat lcepadamu apabila kamu telah mendapat

petunjuk, " dia berkata, "Maksudnya adalah jika kalian telatr

melakukan amar ma'ruf nahi munkar."su

:i IbnuAl Jauzi dalam ZadAt Masir (A4$).
'u lbid
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12907. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki

menceritakan kepada kami -{emikian pula Ibnu Waki

menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami- dari Ibnu Abu Khalid, dari Qais

bin Abu Hazim, dia berkata: .fbu Bakar berkata "Kalian

membaca firman Allah swT, 
-i;;iii 6y'* i €i;;1

'Tiadalah orang yang sesat itu alan memberi mudharat

kcpadamu apabila lamu telah mendopat petunjuk' Ibnu

Waki berkata, 'Sesungguhnya ketika manusia melihat orang

yang zhalim lantas mereka tidak menghentikannya, maka

ditakutkan AUah SWT akan menyiksa mereka semua.885

12908. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir dan

Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Bayan, dari

Qais, dia berkata: Abu Bakar bprkata, "Kalian membaca

ngman e!l+ syr, i €r!,-t1{36:g'igr.'"-5i$-
5:rJil 6y * 'Hai orang-orang yang beriman, iagalah

dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memheri

mudhorat kcpadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk'.

Ketika satu kaum melihat orang ztralim, lantas mereka tidak

menghentikannya, maka Allah akan menyiksa mereka

semuatt6

12909. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Qais, dari Abu

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Al Fitott (216t), Abu Daud dalam Al
Malahim (4338), dan Ahmad dalam musnadnya(ll7), dengan riwayat serupa.
Diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani dalam As-Sunan Al Waridah ti Al Fitan
Qn$).

t&,

816
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Bals, dari Nabi SAW. Dia lalu menuturkan riwayat yang

,ama.887

12910. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakar,r kepada karni dari As-Sudi,

tgntang lrman Allah swr, S :&A #Vf r- i qU-
-{ti,,;t 6L'* i ffr "Hai orang-orang yang beriman,

jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi

mudhoat kepadamu apabila kamu telah mendapat

Wtunjuh" dia berkata" "Lalcukanlatr amar mo'ruf nahi

munkor. Abu Bakar bin Abu Quhafah berkata, 'Wahai

manusia, janganlah kalian tertipu dengan firman Allah SWT,

#A # "Jagalah dirimu".' Seseo ntg lalu berkata"

'Aku akan menjaga diriku sendiri. Demi Allah, lakukanlatl

omar ma'ruf nahi munkar, atau orang-orang bunrk akan

menguasai kalian, lantas Allah SWT akan menimpakan

adzab kepada katian semua, kemudian orang-orang pilihan di

antara kalian memanjatkan doa kepada Allah, akan tetapi

Allah tidak mengabulkannya' . "8t8

l29ll. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dia

berkata: Bayan menceritakan kepada kami dari Qais bin Abu

Hazim, dia berkata: Abu Bakar berkata di atas mimbar,

"Wahai manusi4 kalian memb4ca firman Allalt Sril/T ini

bukan pada tempatny4 yakni, 
-5:*;i 

6L;"; i €frr{
'Tiadalah orang yang sesat itu alcan memberi mudharat

tn lbtds Ibnu Athilyah dalam At Muhoro Al Wajiz QD \.
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kepadamu apabila kamu telah mendapat petuniuk'. Yakni

ketika manusia melihat seorang yang zhalim, lantas mereka

tidak menangkapnya, dan kemudian Allatr SWT memberikan

adzab kepada mereka semua. " 
88e

12912. Al Harits menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Musayyab Al
Bajali menceritakan kepada kami, dia berkata: Qais bin Abu

Hazim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

ryendengar Abu Bakar RA membacakan firman Allah SWT,
" 5:i.:t f,yfi i €fr{'"6A & fir'r-ii $i- " no,i

orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang

yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila

kamu telah mendapat petunjuk, " dia berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Jiko manusia melihat

lremungkaran, lantas dia tidak merubahrqta, demikian pula

seorqng zhalim, lalu dia tidak menanglaprtya, mako

drtahttkan Allah SW meratakan adzab lcepada mereka

semua"S$

Diriwayatkan pula oleh Said bin Manshur dalam sunannya @11636) dan As-
Suyuthi MmAd-Dur (3D15), de,ngan hanya menyebutkan Ibnu Jarir sebagai

sumbemya.
Dikeluarkan riwayat s€rupa dari beberapa jalur oleh Abu Daud dalan Al
Malahim (433E), At-Tirmidzi dalam Al Fiton (2257,2258),Ibnu Majah dalam
Al Fitan (4005), dan Al Baihaqi dalanAl Kubra(l0l9l).
Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya (51395), 'Hadits ini diriwayatkan pula oleh
para penulis krtab Sunn yang empat. Demikian pula Ibnu Majah dalam
shahihnya, juga yang lain dari banyak jalur, dari sekelompok orang, dari Ismail
bin Abu Khali( secara muttashil dn mtfu. Di antara mereka juga ada yang

meriwayatkan secara mauquf,, yakni hanya sampai kepada Abu Bakar,
sementara Ad-Daraquthni dan yang lain menyatakan batrwa yang marfu-lah
yang lebih kuat."
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12913. Ar-Rabi menceritakan kepada kami, dia berkata: Asad bin

Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Manshur bin Dinar

menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Maisaratr,

dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata: Abu Bakar naik ke

atas mimbar Rasulullatr SAW, dia mengucapkan tahmid dan

pujian, lantas berkata, "Walwi manusia, kalian membaca

salah satu cyat dalam Al Qur'an, dan kalian

menganggopnya sebagai keringanan. Demi Allah, Alloh SW
tidak menwunkan ayat yang lebjh kcras darirrya dalam Al

W: -::, lyi,'i.i i €frrS 
:d*'1 ficgr.'"-ii W-

5:*;i i'y'nai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu;

tiadalah orang yang sesat itu akmt memberi mudharat

kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk'. Demi

Alloh, kalian harus melahtkm omar ma'ruf nahi munlcar,

atau Allah SW akan meratakan adzab kcpada kalian

semua."89l

12914. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ishaq bin Idris menceritakan kepada kami, dia

berkata: Said bin Zaid menceritakan kepada karni, dia

berkata: Mujalid bin Said menceritakan kepada kami dari

Qais bin Abu Hazim, dia berkata: Aku mendengar Abu Bakar

berkhutbah di hadapan masyarakat, "Watlai manusi4 apakatr

kalian membaca ayat ini sementSra kalian tidak mengetatrui

rygldnva t tiyfi J g4S',# {S,fr,'"-ii qU
fi-tii'Uoi orang-orang yang beriman, jagalah dirimu;

tiadalah orang yang sesat itu alcan memberi mudharat

ter As-suyuthi dalarn Ad-Durr Qnlil, dengan hanya menyebutkan Ibnu Jarir
sebagai sumbernya
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lrcpadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk'. Sungguh,

aku mendengar Rasulullah SAW bersaMq 'Jikn manusia

melihat kemunglcaran, lalu merekn tidak merubahnya, maka

Altah akan meratalun adzob kepada mereka semt/a'."8n

Keempat: Berpendapat batrwa makna ayat tersebut adalah,

ahli kitab yang menyimpang dari jalan yang lurus, sarna sekali tidak

bisa memberikan mudharat kepada kalian.

. Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

1291,5. Ya'qub menceritakan kepadaku, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari .{bu Basyar, dari Said bin

Jabir, tentang firman Allah SWT, 
'5:*;i6|.p 

ij tfrr{
"Tiadolah orong yang sesat itu akan memberi mudharat

kcpodamu apabila lamu telah mendapat petunjuk," dia

berkata, "Maksudnya adalah ahli kitab yang tersesat."te3

12916. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu
Bgsyar, dari Said bin Jabir, tentang firman Allatr SWT, i
;!3ei ,"L # J F*- "Tiadatah orans yans sesat itu

akan memberi mudlwrat kcpadamu apabila kamu telah

mendapat petunjuk," dia berkata *Ayat ini diturunkan

berkaitan dengan ahli kitab.'8%

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam ls-Sznan Al Kubra (l I157).
Said bin Manshur dalam sunannya(411657).
Ibid

tvt
lyl
t9tl
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Kelima: Berpendapat batrwa maksud ayat tersebut adalatr

orang yang tersesat dari agama yang haq.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12917. Yunus bin AMul A'la menceritakan kepadaku, dia berkata:

Ibnu Watrb mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Tgid berkxa,, tentang firmaqAllatl S-WT, 'r;tf, '"-$i W--5:ta,;t f,L'* .i F#'-{ 
;d*tfr 

${o "Hrr orans-orans

yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesot itu

akan memberi mudharat kcpadamu apabila kamu telah

mendapat petunjuk', dia berkata "Dahulq jika ada orang

masuk Islam, maka mereka berkata, 'Kamu telah

menganggap bodoh dan sesat nenek moyangmu. I(amu juga

telah melakukan ini dan itu. Kamu tetah menjadikan nenek

moyaogmu begini daa begitu, padahal kamu sehanrsnya

ryembela mereka'. Allatr S[,t puo-menurunkan firrran-Nya,
" 5:.,91 61"fi i €#;{l5,i6 :54; r;;r,',"ji (1i_, io,

orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang
yang sesat itu akan memberi mudlurat kcpadomu apabila

lcamu telah mendapat pe tunj uH ."8es

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

digiwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, bahwa makna ayat,-{-rS :# Wc tji W- "Hai orang-orans yans beriman,

jagalah dirimu," adalah, *Lakukanlah ketaatan kepada Allah,

tunaikanlah perintatr-Nya, dan tinggalkanlah larangan-Nya."

8e5 Ibnu Athiyryatr dalam Al Muttrro Al Vajiz QD49).
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'i;.tt;i 
6lTuffi{'', Ti@*s s es at itu

alan memberi mudharat kcpadamu apabila kamu telah mendapot

petunjuk," maksudnya adalah, "Kesesatan orang yang sesat sama

sekali tidak akan memudharatkan kalian jika kalian selalu taat kepada

Allah dan menunaikan tugas yang Allah perintalrkan ketika
berhadapan dengan orang yang sesa! yakni tugas amar ma'ruf nahi
mutnkar. Demikian pula kewajiban menangkap orang yang

menzhalimi seorang muslim atau kafir mu'ahad. Ketika mereka larut
dalam kezhaliman, maka hal itu sama sekali tidak bisa memberikan
mudharat kepada kalian jika kalian berada di atas jalan hidayatr dan

menruraikan kewajiban yang Allatr bebankan."

Alasan kami menyatakan batrwa itulatr pendapat yang paling
tepat adalah karena Allah swr memerintatrkan omng-orang beriman
untuk berlaku adil dan saling menolong dalam kebaikan serta

ketaknaan. Menghentikan orang ztralim termasuk keadilan. Demikian
pula saling menolong dalam kebaikan, ketakwaan, dar. amar ma'ruf,
Inilah pendapat yang ditetapkan dalam banyak khabar dari Rasulullatr
SAW, ketika beliau memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar.

Seandainya manusia bisa meninggalkan tugas tersebut, maka apa

artinya perintatr? Tentunya dengan pengecualian, yakni keadaan saat

Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk meninggalkannya
misalnya dalam keadaan seseorang tidak mampu menunaikannya
dengan anggota badan, lantas dia bisa menunaikannya walaupun
hanya dengan hati.

Jika kita menyatakan batrwa itulah tafsiran yang paling tepat,

maka jelas bahwa perkataan said bin Mtrsayyab masuk dalam makna
*Apabila komu telah mendapat petunjuk' yakni, .Tika kalian

l
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menunaikan amar ma'ruf nahi munkar." Demikian pula makna yang

diungkapkan oleh Abu Tsa'labah Al Ktrusyani dari Rasulullah SAW.

Penalavilan firman Allah: q W q '{4-; ii Jy
'b;Ci 'i& 

|ruo"yo kepada Allah katnu kembali semuonya, maka

dia akan meneranghan kepadamu apa yang telah kamu herjohan)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menegaskan kepada hamba-

harnba-Nya yang beriman, *Wahai orang-orang beriman, tunaikanlatl

perintatr-Ku dan tinggalkanlah larangan-Ku. Perintahkanlatr orang

yang tersesat agar menunaikan yarug ma'ruf dara meninggalkan yang

munkar. Jika mereka menerimanya maka itulah kebaikan bagi mereka

dan kalian, sedangkan jika mereka berlarut-larut dalam kesesatan

maka kalian dan mereka akan kembali kepada-Ku, dan sungguh Aku
mengetahui perbuatan baik atau buruk yang kalian semua laktrkan.

Kemudian setiap orang akan mendapatkan berita tentang perbtratan

yang mereka lakukan di dunia, dan selanjutkan Aku akan memberikan

balasan atas perbuatan tersebut, karena tidak ada yang samar bagi-Ku

atas perbuatan kalian, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita.

tt{tc

G t;S ;I'g ;; {:y {9.2,'6 $i( r-ti (Ji
5 sy€;e b 9$v J'F4 Sr" v; at!{r i+;;i
I4
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i;f* qc;e^ 5 *:i * i,\ c(,4 rt$)i i;
-44{i'o; $ $ ;i'l':' ii:r',K -{ ;'$ $ S?

uHai or(mg.orcmg ydngbuinmq apabila satah seor(mg
l@u mengfiadapi l<ematiart, sedartg dia aterJ bqwasiat,
mal<nhendaklah (wasiat iai disat<sil<m olch iha orong

ydflg adil di drrtarolcamu, atmt dua orang ydngbqlainan
agfina ilengankowu, iil<fll<aryu dolom puiatanan iti rwl<n

bumi lalu lcamt ilitimpa bahay a l<ematimr. Konru tatwr.
kedua salci iar sewdah serrbahyang @ntrd/- bunrmpah),

lalu ms el<o l<edilmy a b u sunp ah ilmgan Mmvt Ailah, i ikn
l<f,nu ragu-rctgu, '(Deni Nlah) l<ami finak at<orJ nw$eli
ilengan rumpah ini harga yang seitikit kmruk l<epentingan
seseorung), waloupun dial<mib.l<nabat, itfrrJ fidnk (pala)
l<&ni merryerl*r,nyil<an pel'rsakirrr, Nl.ah; sennggulmy a

lwrri l<alw der.ikifiJ tsatlah tennastk orcmg.orang
yolr.gber:ilosa'."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 106)

Penakwilal firma1 Allah: A1 4 K*iat$i rji W-'{q 
Si; v; ;i3 ,i;Ji'* L;Ji $f' d;;;";*,,ns yans

bertman, apabila salah seorang kamu nenghadapi kematian,
sedang dia akan berwasid, maka hendoklah [wosiat ituJ disatcsikan
oleh dua orang yang odil di antara kamu)

Abu Ja'far berkato: Allatr swr menegaskan kepada orang-
oransberiman,'t*t*r!;t;ir.$iffi !;*Vr.,wlmaknanyaadatah,

t
,I
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*Wahai orang-orang beriman, hendaklah di antara

bersaksi'.

TdsirAh:Iiabari

kalian ada yang

,i;Si'*maknanya adalah, ketika wasiat itu dikatakan'

'{- 
li; (; ;t;Smaknanya adala}r dua orang muslim yang

memiliki akal dan kedewasaan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12918. Muhammad bin Basyar dan Ubaidillah bin Yusuf Al Jubairi

menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata:

Muammal bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Syu'batr, dari

Qatadah, dari Said bin Musayyab, tentang firman Allatt

swr, ',* )f ,;[t:Vti "Dan persaksikanlah dengan

dua orang saksi yong adil di antara kamu." (Qs. Ath-

Thalaaq [65]: 2) dia berkatao "Maksudnya adalatr yang

memiliki uLu1.:re6

Para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran aya! )A fl
k "Oleh dua orang yang adil di antara kamu."

Pertama: Sebagian ulama berpendapat bahwa mereka adalatl

onrng yang seagama dengan kalian.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12919. Humaid bin Mas'adatr menceritakan kepada kami, dia

berkata: Yaztd bin Zurai' menceritakan kepada kami dari

s Ibnu Al Manzhur dalam Lisot Al 'Arab lentri: .l.r).
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Said, dari Qatadalu dari Said bin Musayyab, dia berkata,

"Dua orang saksi adil dari kalangan muslim."8e7

12920. Imran bin Musa N Qazzaz menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abdul Warits bin Said menceritakan kepada kami,

dia berkata: Ishaq bin Suwaid menceritakan kepada kami dari

Yatrya bin Ya'mar, tentang firman Allah SWT, )Af: o.t!{t

k "Oleh duo orang yang adil dt antaro kamu," bahwa

maksudnya adalatr dari kalangan muslim.8e8

12921. Ibnu Basyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada

kami, mereka berdua berkata: Ibnu Abu Adi menceritakan

kepada kami dari Sai{ dari Qatadah, dari Said bin
Musayyab, tentang firman Allah SWT, -{- Si; d; d;3
"Oleh dua orang yang adil di antma kamu," dia berkata,

"Maksudnya adalah dua orang yang seagama dengan

kalian.'#

12922. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu
Idris menceritakan kepada kami dari Asy,ats, dari Ibnu Sirin,
dari Ubaidah, dia berkata: Aku bertanya kepadanya tentang

firman Allah swT, '{q 
$ Vi ;ifit 'lol"h dua orang

yang adil di antara komu," dia berkata, "Maksudnya adalatr

yang seagama."goo

12923. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu
Idris menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari lbnu Sirin,
dari Ubaidah, dengan riwayat yang sama, hanya saja dia

l? Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4lt?2g).s lbidte lbidm Ibnu Abu Hatim datam tafsirnya (4lt22g) dan Ibmu Athiyyah &Iram At
MuhoroAl WajbQt2sl).
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berkata dengan redaksio

berogama Islam."Nt
*.1, ,yt 'U "Yang sama-soma

12924. Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu

Sirin, dia berkata: Aku bertanya kepada Ubaidah tentang

firman Allah swT, {q $ 6; oE4l "oleh dua orang

yang adil di antara kamu, " dia berkata, "Maksudnya adalah

yang sama-sama beragama Islam."@

12925. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: BapalJcu

menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Ibnu SirfuL

dari Ubaidah, dengan riwayat yang sama.

12926. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, dia berkata: Husain

menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Hisyam, dari

Ibnu Sirin, dia berkata: Aku bertanya kepada Ubaidah, lantas

beliau menuturkan riwayat yang sama.

12927. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Mahdi menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibnu

Abu Najih {ia pun berkata: Malik bin Ismail menceritakan

kepada kami dari Hanrmad btnZ,aid, dari Ibnu Abu Najih-
dari Mujahid, dengan riwayat yang sarna.s3

12928. Muhammad bin Sa'ad nienceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakku, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Ibid
Ibid"
Ibnu Abu Hatim dalaur tafsirnya @11229) dm Ibnu Athiyfh dalan Al
Irtuhsro Al Wajb Ql25l).

90t

.I xt
9tE



SuruhAtlvrac'idah

Auah swT, '{q 
SS f; ;r3 "oteh dua orang yang adit

di antara kamu, " dia berkata, "Maksudnya adalah orang adil

dari kalangan muslimin."fl

12929. Ytrnus menceritakan kepadakrl dia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zud berkata"

tentang firman Atlah SwT, '{q 
Si; Vl O(il "oleh dua

orang yang adil di antara kamu, " dia berkata, "Makzudnya

adalah dari kalangan muslimin."ss

12930. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada karni, dia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada lcami dari Qatadab dia berkata: Said

bin Musayyab perrah berkata tentang finnan Allatl
swr, fu Sf f; ;i3 "oleh dua orang yang adil di
antoa lmmu," bahwa maksudnya adalah dari kalangan

. 406
muslrmrn.'

Kedue: Berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah

keluarga yang masih hidup dari orang yang memberikan wasiat. Inilah
pendapat yang diriwayatkan dari Ikrimah, Ubaidah, dan yang lain.

Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang sifat dua orang

yang dimaksud dalam ayat tersebut. Bagaimaoakatr sifat tersebut

menurut mereka?

Ibnu Abu Hatim dalam ta&irnya (411229) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mottsw (3f222,223).
Al Muhoru Al Wajiz Qf25D.
Abdurazzak dalam tafsirnyaQl33) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur
(2D23), dengan menyebutkan Abdunazzak sebagai sumbernya. Demikian pula
AM bin Humaid serta lbnu Jarir.

9(x
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906
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Sebagian ulama berpendapat bahwa mereka berdua merupakan

saksi yang bersaksi atas wasiat orang yang memberi wasiat.

Ada yang berpendapat bahwa mereka berdua merupakan orang

yang menerima wasiat.

Bagi kelompok yang menyatakan batrwa keduanya merupakan

dua orang saksi, maka makna firman Allatl SWT, '#i'ta adalah,
*Hendaklatr dua orang yang adil di antara kalian menyaksian wasiat

tersebut."

Bagi kelompok yang berpendapat bahwa dua orang yang

dimaksud adalatr orang yang menerima wasiat, maka maksud firman

Allah SWT, '#2r'"5 uaaunhadir dan menyaksikan wasiat orang

sakit yang diberikan kepada mereka berdua. Jadi, ungkapan 'e,W

yl *j maksudnya menghadirinya.

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang paling tepat tentang

firrran Allah SWT, k Sf di ;t)3 "Oleh dua orang yang adit di
antara kamu," adalah yang menyatakan bahwa mereka berdua

merupakan orang yang sama-sama beraganra Islam, bukan yang

menyatakan bahwa mereka keluarga orang yang berwasiat, yang

masih hidup.

Alasan kami menyatakan demikian adalah karena Allah SWT

mengungkapkannya dengan lafazh yang mencakup seluruh kaum

mukmin dalam ayat tersebut, Allatr SWT berfinn 
^n, 

lfi( ,5i qY
'tq 

Sr di ;';3,i;ji'* t$'{A ;; fsy {;i'r'{i i' Hor

orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi
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lematian, sedang dia akan benvasiat, mako hendaHah (wasiat itu)

disalrsikan oleh dua orangyang adil di antara kamu."

Lantas tidak dibenarkan memalnmi lafazh umum dengan

makna k*rusus, kecuali dengan hujjatr yang bisa diterima. Jika

demikian maka kita harus kembali kepada makna umum, seperti Allatl
SWT mengrmgkapkan secara umum pada awal ayat.

Finnan Allah SWT 'tq t* maksudnya adalah sumpah,

bulen persaksian yang dilakukan oleh seseorang di hadapan hakim

atas yang lainnya Itu karena kita tidak mengetahui adanya hukum

Allah yang menetapkan bahwa seorang saksi wajib bersumpah,

sehingga kita bisa mengalihkan malcna syahodat dalarr ayat ini,
dengm maloa persaksian yang dilalctrkan oleh seseorang di hadapan

hakim. Lalu ketetapan zumpah bagi dua orang adil -dan kepada

orang yaog morctapi kdudukan mereka agar bersumpah- dalarn

firman Allah SWT, ffV ,r' ,fi ,tt$i $ 'u. 
( f.# "Kamu

tahan kcfuo saitsi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu
merelca kc&toya bersumpah dengan nama Allah" merupakan dalil
yang paling jelas, yang menunjukkan kebenaran pendapat yang kami

nyatakan.

Jika ada yang berkata" "Lantas apakatr engkau mendapatkan

ketetapan dalam hukum Allah, batrwa sumpatr diwajibkan kepada

seorang penmfut, sehingga mernbenarkan pendapatnru tentang makna

syaludat dalam ayat ini? Jika engkau menjawab, 'Tidak', maka itu
menunjukkan kesalatran penafsiran yang engkau ungkapkan, karena

dengan penafsiran demikian, maka kita harus memahami batrwa yang

dimaksud dengan 'dua orang yang bersumpah' dalam firman Allah
z /t , t-.au : l- .. 4- - , - -.14 ,, , . -,ty",- i.5t I gy.gy#- afti. -*y.H .ff .* :$ 39

',i,|-vii e GTii,#i fi\ e{,-,6 d;Ui'& '6J ,ritu
", ii{i- c 3 Ti li:i' i\ ;4 a;rti,f$;'6,:r'
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diketahui bahwa kcdua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orang

yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih delat lcepado

orang yang mentnggal (memajulwn tuntutan) untuk menggantilannya,

lalu lrcduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sesungguhnya

persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua salcsi

itt",' adalah para penuntut. Sedangkan jika engkau menjawab,

'Betul', maka dalam hukum yang mana engkau mendapatkan perkara

tersebut?"

Jawab, "Karri mendapatkannya dalam banyak hal. Misalnya"

ketika seseorang menuntut harta kepada seseorang, lantas oralg yang

dituntut mengakui hal itu, tetapi dia menyatakan telah membayarnya.

Kala rtq sumpatr yang diterima adalah orang yang memiliki harta

(penr:ntut). Demikian pula ketika seseorang mengaku barangnya ada

pada seseorang, lantas yang memegang harta itu mengatakan bahwa

dia membelinya dari si penrmtut, atau si penuntut memberikan barang

tersebut kepadanya. Masih banyak contoh lairurya. Jadi, Allah SWT

mewajibkan sumpatr kepada dua orang penuntut yang mendapatkan

para penglrfiianat dalam masalatr yang dihadapinya."

Abu Ja'far berkata: Para ahli bahasa berbeda pendapat

bt-tt t g alasan latazh'f,{-itry a"ro\o'-kan. Demikian pula lafazh,

{qY;vi;,ffi2
Pertama: Sebagian ulama nahwu Bashratr berpendapat,

"Makna lafazh 'K* i'^r3 adalah kesaksian dua orang yang adil.

Lafazh iiq,!r, kemudian dihilangkan dan diganti oteh otiili. 1a6,

kedua Lafahtersebut di-rafa'-kan karena lata/r_iiri:.lt yarrg di-rafa' -

kan pada asalnya."

Mereka berkata, "Dalarn masalah ini, yakni membuang lafazh,

lantas ditempati oleh lafaztr lainny4 sebanding dengan ta/iazh J?tl
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tit (tanyakan kepada desa), yang asalnya adalah z;jt Sll SlUs
(tanyakan kepada penduduk desa) . Lantas lafazh ,;-F di-nashab-
kan, karena lafa/r- .tili yang di-nashab-kan. Selangutnya lafazh jl
)tif,\ di-athaf-kan kepada latazh o#\r.'

Kedua: Sebagian ulama nahwu Kufah berpendapat, "Lafazh
oufll di-rofa'-kan karena lafazh Ert{:lt. Jadi, lafazh aslinya adalatr,

€* y otr+T 1i ,crl-lr ,;r illdt ,5r*; 'Agor duo orang dmi
kalangan muslimin menyaksikan kalian, atau dua orang yang
laintqta'."

Ketiga: I(alangan ulama Kufah berpendapat, "Iafazh isqlr
dr-r$a' -lan dengan';,2; ti1.-

Mereka pun berkata "Alasan di-rofa'-Ir.at dengannya adalatl

kareira Allah SWT menyatakan i:b tit 'Apabila salah seorang
lramu menglndapi...'. Artinya ialatr persaksian yang pada awalnya
memang tidak ad4 bukan persaksian yang diangkat untuk setiap

orang, karena setelatr itu Allah SWT berfirman, F;l U gfl', :S

'Atau dua orang yarrg berlainan agama dengan komu'. Tenfunya
persaksian tersebut tidak terjadi kecuali dalam keadaan demikian.,,

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

menyatakan bahwa lafazh iiqS' di-rafa'-kandengan lata?h'gL tiy,

karena lafazh 'F ri1 mengandung arti 'otS, €tAt )W +
"Ketila lrcmatian *rnghadirt kolian." Adapun lafazh grSli di-rafa'-
kan dengan prediksi makna yakni gtit 4A-'i:l1 "Bahwasanya dua
orang bersaksi." Lantas tidak lagi membutuhkan lataz/n W-'Ot
karena sebelumnya Allatr SWT berfimran '#.{tq+.-

Alasan karni menyatakan bahwa itulah pendapat yang paling
tepat adalah karena lafazh i'rg3.lr dalam ayat tersebut berkedudukan

sebagai mashdar, sementara griifr sebagai isim, danislrn tidak bisa

I

i

I

I
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berkedudukan sebagu mashdar. Hanya saja, terkadang orang Arab

meletakkan isim pada tempat kata kerja. Jika demikian, maka

meletakkan setiap perkara pada tempat yang lebih tepat merupakan

hal yang lebih utama daripada mengalihkannya kepada yang lebih

lemah.

Penakwilan lirman Altah: F;l U g(tY, J Tnnu aua

orang yang berlainan agorrra dengan *omu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menegaskan kepada orang-

orang beriman, *Jika salah seorang di antara kalian menghadapi

kematian, maka hendaklatr dua orang muslim menjadi saksi, atau dua

orang lainnya dari kalangan nonrruslim."

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna firrnan

Ailahswr, F*eo$r;i,
Pertama: Sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya

adalah, "Atau dna orang yang berlainan agama dengan kalian," seperti

yang telatr kami ungkapkan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12931. Humaid bin Mas'adatr dan Bisyr bin Mu'adz menceritakan

kepada kami, mereka berdua berkata: Yazid bin Zurai'

menceritakan kepada l€mi dari Said, dari Qatadatr, dari Sa'id

bin Musayyab, tentang firman Allatr SwT, {;l U E$-t;j
"Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu," dia

berkata, "Maksudnya adalatr dari kalangan Ahli Kitab.'eo7

Ibnu Abu Hatim dalam ta&imya (511229) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al
MasirQl445'1.
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12932. Muhammad bin Basyar dan Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami, dia berkata:

Aku mendengar Qatadah menceritakan dari Said bin
Musayyab, tentang firman Allah SWT, F;l U Oft; 5
"Atou dua orang yang berlainan agama dengan kamu,"
bahwa maksudnya adalah dari kalangan Ahli Kitab.st

12933. Abu Hafsh Al Jubairi Ubaidillah bin Yusuf menceritakan

kepada kami, dia berkata: Muammal bin Ismail menceritakan

kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada

l<ami dari Qatadatr, dari Said bin Musayyab, dengan riwayat
yuog sarna.s

12934. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari Said,

dari QatadalL dari Said, dengan riwayat serupa.elo

12935. Ya'qub bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Mughirah
mengabarkan kepada kami dari Ibratrim dan Sulaiman At-
Taimi, dari Said bin Musayyab, mereka berdua berkata,

tentang firman Allatr SWT, FX U gfY, 6 "Atau dua

orang yang berlainan agarrut dengon komu," mereka

berkata, "Maksudnya adalah dari selain agamakalian."elI

rbid
Ibid
Ibid
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511229) dan Ibnu llzzm dalam Al Muhalla
(e/40E).
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12936. Ya'qub menceritakan kepada karli, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Mughiratl

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Seseorang yang

mendengar dari said bin Jabir menceritakan kepada kami, dia

berkata dengan riwayat yang sama."el2

12937. Ya,qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, dia berkata: At-Taimi

mengabarkan kepada kami dari Abu Majlaz, dia berkata,

..Maksudnya adalah dari orang yang berlainan agama dengan

kalian."9l3

12938. Ibnu Basyar menceritakan kepada karni, dia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mughiratr,

dari lbrahim, dengan riwayat yang sama.ela

l2g3g. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrafuim, dia

berkata, "Jika di dekatnya ada salah seorang dari kaum

muslim, maka aku menjadikannya sebagai saksi, dan jika

tidalq maka aku mengangkat dua orang musyrik sebagai

saksinya."gl5

l2g4}. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Qutaibatr menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5t1229), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
UyunQlT|),dan Ibnu Al Jauzi dalanZadAl Masir Q1446).
rur,, auu-Hatim dalam tafsirnya (511229) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
tluhort Al Wajiz QDsl).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511229) dan Al Mawardi dalam AwNukat wa

At IJwQnr.
Ibid-

9t2
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menceritakan kepada kalrri dari Mughiratr, dari Ibratrim dan

Said bin Jabir, tentang firman Allah SWT, F;l;, gfl;5
"Atou dua orang yang berlainan agama dengan kamu,"
mereka berdua berkata, "Maksudnya adalatr orang yang

berlainan agama dengan kalian."el6

12941. Amr menceritakan kepada lorni, dia berkata: Yalrya bin Said

menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadalu dad Said, tentang firrran Allah
SwT, F;l ;, Eft; 5 "Atant &n orang yang bertainan

agama dengan lamu," dia berkata, *Dari kalangan ahli
kitab."elT

12942. Arnr menceritakan kepada kami, dia berk*a: Muharnmad bin
Sawa menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadalu dari Said bin
Musayyab, dengan riwayat yang sama

12943. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki
menceritakan kepada kami --demikian pula Ibnu Waki
menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami- dari Syu'bah, dari Qatadatr,
dari Said bin Musayyab, dengan riwayat yang sama.

12944. Imran bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMul Warits bin Said menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ishaq bin Suwaid menceritakan kepada kami dari

Yahya bin Ya'mar, tentang firman Allah SWT, if Oft; S1

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511229),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mosir
Q1446), Al Mawardi dalarn A*Nukat wa Al UW Qf7r, dan Al Baghawi
dalam Ma'alim At-Taruil Ql3l6).
Ibid.

9t6
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€* "Atau dua orang yang berlainan agama dengan

katnu," bahwa maksudnya adalah dari kalangan muslim,

lantas jika kalian tidak mendapatkannya" maka dari kalangan

nonmuslim.glt

12945. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abdul A'[a menceritakan kepada kami, dia berkata:

Daud menceritakan kepada kami dari Amir, dari Syuraih,

tentang ayat, L$ g'a fiL 6fK*i''iit;(i-iiw-
F;t u evv 5 '&4 $; bi',gjii ,i;ji G "Hai

orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu

menghadapi kemation, sedang dia alran berwasiat, maka

hendaHah (wasiat itu) disaksilan oleh dua orang yang adil

di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama

dengan kannu, " dia berkata, "Jika seseorang ada di tempat

asing, lantas tidak mendapatkan seorang muslim yang bisa

menjadi saksi untuk wasiatnya, maka dia bisa menjadikan

seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagai saksi, karena

persaksian mereka dibenarkan. Lantas jika dua orang muslim

datang dan bersaksi dengan persaksian yang berbeda dengan

keduanya, maka yang disahkan adalah persaksian dua orang

muslim, dan batatlah persaksian dua orang nonmuslim."ele

12946. Ya'qub menceritakan kepadaku, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Al A'masy

mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, dari Syuraih, bahwa

dia tidak membenarkan persaksian seorang Yahudi dan

Nasrani atas seorang muslim kecuali dalam wasiat, dia pun

Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511229),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

Q1446), dan Ibnu A0fyyah dalam Al Muharrar Al Waiiz (2D51).
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tidak membenarkan persaksian mereka berdua atas wasiat

kecuali dalam perjalanan.zo

12947. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Muawiyah dan Waki menceritakan kepada karni, mereka

berdua berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari

Ibrahim, dari Syuraih, dia berkata '?ersaksian seorang

Yatrudi dan Nasrani tidak dibenarkan kecuali dalam

perjalanan, dan hal itu hanya dibenarkan pula dalam

wasiat."zl

12948. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku daxi Al A'masy, dari Ibrahim, dari

Syuraih, dengan riwayat serupa

12949. Amr bin Ali menceritakan kepada l€mi, dia berkata:

Muhammad bin Abdullah bin Zubur Al Asadi menceritakan

kepada kami, dia berkata: Sufran menceritakan kepada kami

dari Manshur, dari lbrahim, dia berkata: Hisyam bin

Hubairah menulis untuk Maslamah persaksian kaum musyrik

atas kaum muslim, dia menyatakan, "Persaksian kaum

musyrik tidak dibenarkan atas kaum muslim kecuali dalam

wasiat. Tidak dibenarkan pula dalam wasiat kecuali

seseomng sedang melakukan perjalanan."%

12950. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Idris menceritakan kepada kami dari Asyhab, dari Ibnu Sirin,

dari Ubaidah, dia berkata: Aku bertanya kepadanya tentang

firman Altah SwT, F;l U g$l; J"Arou dua orang yang

rbid.
Ibid.
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Ql3l7).
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berlainan agama dengan kamu," dia berkata, "Maksudnya

dari orang yang tidak seagama dengan kalian."e3

12951. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Idris menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin,

dari Llbaidah, dengan riwayat yang sama.

12952. Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu

Sirin, dia bertanya: Aku bertanya kepada Ubaidah tentang hal

itu. LaIu ia menjawab, "Maksudnya adalah dari orang yang

tidak seagama denganrru."e4

12953. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Jabir

menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari

Ubaidah, dia berkat4 "Maksudnya adalatr bukan daxi ahli

shalat."z5

12954. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami dari Hisyrm, dari Ibnu Sirin, dari

Ubaidah, dia berkata "Maksudnya adalah dari orang selain

agama kalian."96

12955. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Husain

menceritakan kepada kami dari Zaidahb dari Hisyam, dari

Ibnu Sirin, dari Utaidah dia berkata, *Dari orang yang tidak
seagama"9T

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511229) dan Al Baghawi dalern Ma'alim At-
Toruil Ql3l6)
Ibid.
Ibid.
rbid.
Ibid.
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12956. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hurrah

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari

Ubaidah, tentang firman Allah SWT, F;l e Oft; St
"Atant dua orang yang berlainan agama dengan kamu," dia
berkat4 "Maksudnya adalatr dari orang yang tidak seagama

dengan kalian." e28

12957. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrahman bin Utsman menceritakan kepada kami, dia
berkata: Hisyam bin Ali menceritakan kepada kami, dia
berkata: Aku bertanya kepada Sa'ad bin Jabir, tentang firman
Allah SwT, F;l :, 96l'. 3i ,Atant dua orang yang
berlainan agama dengan kamu," dia berkata, '.Maksudnya
adalah dari orang yang tidak seagama dengan kalian."e2e

12958. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, dia berkata: Malik bin
Ismail menceritakan kepada kami dari Hammad bin Z,aid,
dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, dengan riwayat serupa.

12959. Amr menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Daud
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bn Zatd
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, dia berkata, "Maksudnya adalah dari orang yang

tidak seagama dengan kalian."e3o

12960. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dia
berkata: Bapakku menceritakan kepadakq dia berkata:

Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam taBirnya (511229), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (21316), den Ibnu Athiyyatr dalan Al Muhmo Al Wajiz (2t251).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511229) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At
TaruilQRl6).
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Pamanku menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu Abbas,

tentans fimran Allah swr, (i ;il6 iil 3#'W iFt
"Atou dua orang yong berlainan agama dengan kamu,"

maksudnya adalah dari orang yang bukan beragama

Islam."93l

12961. Abu Ktsaib menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Bakar bin Iyasy melrceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Ishaq berkatq tentang firman Allah SwT, 'F;l e 9.,ii1; I
"Atau dua orang yang berlainan ogoma dengan knmu," dia

berkata, 'Maksudnya adalah dari kalangan Yahudi dan

Nasrani."

Syuraih berkata, 'Persaksian Yatrudi dan Nasrani tidak

dibenarkan kecuali dalam wasiat. Itu ptrn hanya wasiat dalam

Perjalanan.'932

12962. Ya'qub menceritakan kepada karni, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Takaria

mengabarkan kepada karni dari Asy-Sya'bi, bahwa seseorang

dari kalangan muslim menghadapi kematian di kota Daquqa

ini.e33 Dia berkata: kematian itu tiba sementara dia

mendapa&an seorang muslim pun yang bisa menjadi saksi

atas wasiatrya, akhirnya dia menjadikan dua ahli kitab

sebagai sal$i. Lantas mereka berdua datang ke Kufah, dan

Ibid
Ibnu Athilyah dalam Al Muhtto Al Wajiz QZSD dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tozil Ql3l7).
Daquqa (dengan humf awal yaog berharalot fdhah, huntf kedua yang

Marakat dhammah, setelah wawu adafuruf q6, kemudian aldmamdudah),
ialah kota antara hbil (Irak Utara) dan Bagdad. Iulu'ian Al Buldm Q1459).

q,t
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menemui Al Asy'ari lalu mengabarkannya, dengan
membawa harta peninggalannya dan wasiat tersebut. Al
Asy'ari berkata: perkara ini belurn pemah terjadi pada masa
nabi SAW! lantas beliau meminta sumpah dan menerima
persaksian merekae3a

12963. Amr bin Ali menceritakan kepada kalni, dia berkata: Abu
Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu,bah
menceritakan kepada l.ami dari Mughiratr At Araq, dari
Asy-Sya'bi, bahwa Abu Musa memutuskan dengannya di
D"quq."'

129il. Amr menceritakan kepada lomi, dia berkata: utsmao bin Al
Haitsam menceritakan kepada r@mi, dia berkata: Auf
me,nceritakan kepada kami dari Muhamma4 bahwa dia
pernatr b€rkat1 t*g$ firman A[ah SWT, )L di ;rl3'F* i, gW 5 k,,Maka hendaHah (wasiat itu)
disaksikan oleh dua orang yang adit di antara kamu, atau
dua orang yang berlainan agama dengan kamu,,, bahwa
maksudnya adalah dua orang saksi dari kaum muslim atau
nonmuslim.e36

12965. Yrmus menceritakan kepadakq dia berkata: Ibnu wahb
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu zaid berkat4
tentang firman Allah SwT, F;l U lft; 6 *Atau dua

st al traihaqi dalam At Kp!" (10/165), Ibnu Abu syaibatr dalam At Mtuhannof
(4/493), Ibnu Hazn dzram Ar u"tatta otqni, Ibnu Athilyah aaurr itMuhorr Al Waiiz QDSI), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At_Taruil e/317).t" Ibid-
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orang yang berlainan agama dengan lcomu," yakni dari 
.

selain ag; Islam.e37 .'

12966. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin

Sa'ad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hafsh

mengabarkan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, dia

berkata" "Yaitu dari nonmuslim."938

12967. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkap kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Iyasy

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Z,ud bin Aslam

berkata, tentang firman Allah SWT, |r'rdi "Moka hendaHah

(wasiat itu) disaksikan...." dia berkata, "Ayat ini

menjelaskan tentang seseorang yang wafat tanpa seorzmg

muslim pun di sisinyao yakni pada awal Islam, sementara

negerinya merupakan negeri peftmg, dan orang-orangnya

adalah kafir, sedangkan Rasulullah SAW dan para

satrabatnya ada di Madinatr. Manusia pun saling mewarisi

dengan wasiat, kemudian wasiat tersebut dihapus, lantas

ditetapkanlatr faraidh, dan

mangamalkarmya.e3e

kaum muslim

Kedua: Berpendapat bahwa maknanya adalah dua orang yang

berlainan kampung atau suku dengan kalian.

TSsir Ibru Katsir (5/401).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511229) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At
Tanil Ql3l6).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir QlM6), Al Qrthubi dalam Al Jmti li Ahkan
Al Qu'ot (6850), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (21317).
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12968. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Utsman
bin Al Haitsam bin Al Jahm menceritakan kepada kami, dia
berkata: Auf menceritakan kepada kami dari Al Hasan,

te-ntang firman Allah SWT, b EW.5'F4 )A f; o:3
F* "Maka hendaHah (wasiat itu) disaksikan oleh duo

orong yang adil di artaro katm4 atmt dua orang yang
berloinot agoma dengan komu," dia berkata, ..Maksudnya

adalah dua orang saksi dari kaum kalian, atau dai kaum
lainnya's

12969. Arm menceritakan kepada kfltri, dia bertata: Abu Daud
menceritakan kepada lomi, dia bertata: Shalih bin Abu Al
Akhdhar menceritakan kepaaa kami dari Az-Zvhi, dia
ber*at4 "Srmnah telah menetapkan bahwa persaksian

seorang kafir tidak dibenarlo& baik dalam perjalanan

nraupun tidak, dan itu hanya bisa dilakukan oleh kaum
muslim."9l

12970. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada karni dari Qatadah, dia berkata: Al
Hasan pernah berkata tentang fimran Allah SWT, 6; oE{t

i{l Sf,bafrwa maksudnya adalah dari kaum y-g *rrr*;1

Ibnu Abu Hatim dalam ta&irnya (511230) dm Al Mawardi dallunA*Nuhatwa
Al UynQ|TS).
Al Mawardi dalam A*Nu*a wa Al Uyun Qt7, ea lbnu Al tata ddam Zad
Al MasirQlAQ.
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€** U g(tli "Atau dua orang yang berlainan agama

drrgon kamu," maksudnya adalah dari kaum yang lain'q2

l2g7l. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Tsabit bin Zaid, dari

Ashim, dari Ikrimah, tentang firman Allah SWT, b OVI; I
F* "Atant dua orang yang berlainan agama dengan

lrantu," dia berkata, *Maksudnya adalah dari orang yang

tidak sekamPung dengan kalian."%3

12972. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Mahdi menceritakan kepada kami dari Tsabit bin zaid, dari

Ashim, dari IkrimalU tentang Iirman Allah SWT, ir: ,l6t; I
F* "Atau dua orang yang berlainan agama dengan

kamu," batlwa maksudnya adatah dari orang yang tidak

sekampung dengan kalian. ee

12973. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Tsabit binZaid

menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, d-i
Ikrimatr, tentang firman Allah SWT, F;l U gft; 5
"Atant dua orang yang berlainan ogama dengan kamu," dia

berkata, "Maksudnya adalah dari orang yang tidak

sekampung dengan kalian, namun dia seorang muslim'"ss

12974. Al Haxits bin Muhammad menceritakan kepada karni, dia

berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll23}), dan Mawardi dalam An-Nukat wa Al
UryQnr,dan lbnu Al Jauzi dalamZadAl Masir Q1446)'
af fvf"i".rd dajtrlm An-Nukat wa Al lJyun Qfl|) dn Ibnu Al lavi dalarrn Zad

Al MasirQl446).
Ibid
Ibid
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Mubarak menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang

firman Allah SWT, €;l U g$l', 6 "Atau dua orang yang

berlainan agama dengan kamu," dia berkata" "Maksudnya

adalah dari selain keluargamu dan dari selain kaummu,

dengan syarat mereka seoralrg muslim."s6

12975. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMtrrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ayyrb, dari Ibnu

Sirio, dari Ubaidah, tentang firman Allah SWT, il ,{A;5
F* "Atott dua orutg yot g berlainan ogarns dengan

kotnt+ " dia berkata, "(Makzudnya adalah) kauur muslim yang

bukan dari pendudt* kanrpung kalian.-e7

12976. Al Mutsanna menceritakan ke,padakq dia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada lrard, dia berkata: Al-Laits

menceritakan kepadakq dia berlcata: Uqail menceritakan

kepadab dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Syihab,

tTt*g firmao Allah SwT, lit'&fi ';"4i rjrti r;fi ffi
L$i IKSA f "Hai orang-oing yong beriman, apabila

salah seorang lamu menghodapi kematian...." Sampai

firman-Nyq ';ri;;fr t$t "+i 
{ f{t "Allah tidak memberi

petunjuk lrepada orang-orang yang fasih" Aku bertanya,

"Apa pendapatrru tentang dua orang yang Allah ungkapkan

tersebut? Apakatr tennasuk keluarga omng yang berwasiat?

Lantas apakah mereka termasuk kaum muslim? Atau

termasuk ahli kitab? Selain itu, apa pendapatrnu tentang dua

orang yang menduduki kedudukannya, apakah dia tidak

Ibid.
AMurrazzak dalam tafsirnya (A%).

%
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termasuk keluarga yang memberikan wasiat? Atau mereka

berdua bukan kaum muslim?" Ibnu Syihab menjawab, "Kami

tidak mendapatkan penjelasan ayat ini dari Rasulullah SAW.

Katni juga tidak mendengarkan Sunnatr yang diriwayatkan

oleh para Imam, padahal datrulu biasanya kami berdialog

dengan para ulama kami. Mereka juga tidak menyebutkan

satu Sunnah pun yang dikenal tentangnya, tidak pula

keputusan seorang Imam yang adil. Babkan inilah perkara

yang diperdebatkan oleh mereka"

Di antara pendapat mereka yang paling kukagumi adalah

mereka, *Ayat ini berlaku di antara ahli waris dari kalangan

muslim, sebagian dari mereka hadir pada saat pembagian warisan,

sementara yang lain tidak. Orang yang bersaksi menyaksikan wasiat

tersebut untuk karib-kerabatnya, kemudian mereka mengabarkan

orang yang tidak hadir di antara mereka, jika mereka telah

merrberikan wasiat tersebut, maka ia diterima. Adapun jika mereka

ragg jangan-jaogan mereka mengubah perkataan si mayit, dan

memberikan wasiat kepada orang yang tidak dimaksud oleh si mayig

maka kedua saksi harus bersumpah setelatr melakukan shalat, shalat

yang dimaksud adalah shalat yang biasa dilakukan kaum muslimin,

lantas mereka berdua bersumpah: '@emi Atlah) kami tidak akan

membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan

seseorang), walaupun dia karib-kerabat, dan tidak (pula) katni

menyembunyikan persaksian Allah; sesr:ngguhnya kami kalau

demikian tentulah termasuk onang-orang yang berdosa.'

Kemudian jika mereka telah bersumpah" maka persaksian dan

sumpahnya diterima, jika tidak diketahui bahwa kedua saksi tersebut

berbuat curang. Adapun jika diketatrui melalorkan kecurangan, maka
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dua orang dari atlli waris menduduki kedudulcan mereka berdua, dari
kalangan orang yang menentang persaksian kelompok pertama,
kemudian mereka berdua bersumpatr: 'sesrmgguhnya persaksian kami
Iabih layak diterima daripada persaksian kalian berdua -karena
kedustaan kalian- dan kami tidak melanggar baras. sesungguhnya
kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri
sendiri. Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan
persalcsiannya menurut apa yang sebenarnya, dan Qebih dekat untuk
menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya
(kgpada ahli waris) sezudah mereka bersrmpah.'s

Abu Ja'fer ber*eta: pendapat yang pating tepm adalah yang
melryatalcan batrwa maksudnya adalah dua orang ymg bur.an
beragama Islam, karcna Allah swr menuturkan hamba-hanrba-Nya
yang beriman dalam wasiaf, yakni persarcsian dua orang mukmin yang
adil, atau dua orang nmnnrlmin.

orang berimaq atau dua orang selain kaum katian. yang tepat adalatr
persaksian dua orang dari kelompok kalian atau dua orang selain
kelompok kalian, atau dua oftmg dari kalangan mukminin atau
nonmukmin. Jika demikiaq maka tidak dibenarkan bagi kita untuk
memahami kalarnullatr dengan makna yang kurang tepat. Sebelumnya
kami telatr menjelaskan maksud firman Allah swr, k li; G\
yaitu orang yang seagama dengan kalian. Kami jelaskan hal itu
dengan dalil yang c,kup bag oraog yang diberikan karunia
pematraman. Lantas jika hal itu benar, maka maklurrlah bahwa makna

s lbnu Abu Hatim dal3p tafsirnya (sfi23r, 1232) dnlbnu Attilyah d,i,am AlMuhtto Al Yqb WSt).



t&irltirt@

finnan Atlah SWT,, F* 'g .gS', !1,adalah dua orang yang

berlainan agama dengan kalian.

' Dua oftmg yang tidak seagarna dengan.'kalian itu bisa Yatrudi,

Nasrati, Majusi, penyembah berhala, atau agama apa saja, karena

Allah SWT tidak mengungkapka*nya secara khusus, dan yang penting

bukan orang Islarn.

Penaknitan firmen Allrrh: ''^i,; F+Lt ,6',ii A Y.* 5 i,t

Sli gika *aaru, dalaw pe4atq-noi di .mutw i" i'1pt" hamu

ditimpa bahay a kenatian)

Abu Ja'far berlete: Allah SWT menjgJaskan kepqfu orang-

orang berimaru "Wahai orang-oran€ !,{1an, sifqt pgrsa\sian ketika

seseorang menghadapi kematian waktu wasiat adalah dua orang adil

di antara kalian mer-rjadi saksi, atau d* 
"*f.g 

lain yang tidak seagama

d*gaq kalian, yakai ketika kalian melalnrkan perjalanan di muka

bumi, ketika pergi atau kembali."

Sebelurnnya aku telah meqielaskan alasan seorang musafir

dinamakan ad4harib fil ardhi.

';-;"rt ''.i'; Wt maksudnya adalalr, "Lantas kematian

itu mendatangi kalian "

Kebanyakan ulama tafsir memahmi ayat tersebut dalam

bentuk urutan, bulon pilihan. Mereka berkata, "Fersaksian di antara

kalian ketika salah seorang di antaa kalian menghadapi kematian,

adalah dua orang adil di:antara kalian. Jika tidak ada rnal@ dua orang

yang tidak seagama dengan kalian, karena'mefeka memhhami kata

persaksian dalam firman-Nya, 't*l'* dengan makna persaksian

yang wajib ditunaikan di hadapan b,1cim.i",.,,,,, 
i,, .,;,i',.,;.,, . 

,,',,,,,,, "!
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12977. Imran bin Musa N Qazaz menceritakan kcpada kami, dia

berkata: Abdul Warits bin Said menceritakan kepada kami,

dia bertata: Ishaq bin Suwaid menceritakan kepada kami dari

Yatrya bin Ya'mar, teutang firman Allah SWT, * )f f;t
"Oleh dua orang yoA afrl di ottoo korw" bahwa

mansudnya adalah dari kdangsn muslim. Jika kalian tidak

mendapatkan dari kalangan muslimin, maka bisa

me,ngambilnya dri katmgm nonmuslim.se

l2ylt. Muhmmad bin Basyr dm Muhsnmad bin Al Mutsanna

merceritakm kepada Lami, dia bertata: Ibnu Aht Adi

merceritalran kepada lrami dsri Said, dfii Qatadatr, dari Said

bia Musalyab, tgnlaog fmran Allah SWT, Si. t; ;t)3
F*b E$x.3lfu 'obh dtn orangyong;dit di antara

kanmt, aau &ta orang yotg berlainan agano dengan kamu,"

dia berkata, "Dua oraog yang seagama dengan kalian." 31

F* U gVY. "Atot dua orang yang berlainan agama

dengan kamu" malcsudnya adalah dari lelangan Ahli Kitab,
jika di negeri t€rsebut tidak didapatkan selain mereka.eso

12979. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada lomi, dia berkata:

Abdul A'la menceritakan k4ada lomi, dia berkata: Daud

menceritakan k4ada lomi dari Amir, dari Syuraih" tentang

firman Allah SWT, K;, ii{i o-p"r firrran-Nya, t;

F;l U gW. oia berkata, *Jika seseorang ada di negeri

dog, lantas dia tidak meirdapatkan soorang muslim yang

Al Mawadi ilalnAla,.NutavaAl UynQnr.
Ibnu Al Jatzi dalm ?ad Al Mcir (p1446).
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bisa menjadi saksi atas wasiatnya, maka dia bisa mengarrbil

seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagai saksi, karena

persaksian mereka (kala itu) diperbolehkan."es 
I

12980. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath meuceritakan kepada kami dari

As-Sudi, tentang firman Allah SWT, i')# ''fi(, ,Ji W'{q $ f; ,'-ctr i*;}i'b L;;\'€'"A;; $Y'{5.
"Hai orortg-orang yang beriman, apabila salah seorang

kamu menghodryi lecmatian sedang dia akan berwasiat,

maka hend&lah (wosiat itu)'disoksikon oleh dua orang yang

' adil di antoa kamu" dia berkata, *Ayat ini b€rlaku ketika

seseorang ada di negerinya. F;l ;, g(tY. 3i "Atau duo

orang yang berlainan'agama dengan konu, " dia berkata,

"Ayat ini berlalo ketika seseorang-sedang berada dalam

perjalanan :f*i$'r;'; Wl,rlif,t Y; 5 i,y "tito
kamu dalan perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa

bahaya kemotian" yakni seseorang yang menghadapi

kernatian dalam perjalanan, padattal tidak seorang pun dari

kalangan muslimin di sisinyq lantas dia memanggil dua

orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi, kemudian berwasiat

kepada mereka berdua.e52

12981. Al Qasim menceritakan kepada karri, dia berkara: Al Husain

menceritakan kepada katni, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Mughirah

mengabarkan kepada kami dari Ibrahim dan Said bin Jabir,

Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masrr Q1446) dar Al Bagbawi dpJam Ma'alim At'
Tqzil(21317).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1230).
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mereka berdua berkata, tentang ayat, i'#'rfif. e;f (Y
FX "Hai orang-orang yang berimon...Maka hendaHah

(wasiat in) disaksifur\" dia berkata, "Jika scseorang dalam

keadaaa sakaratul maut, saat dalam perjalanan, maka ia
hendalarya mengambil dua orang saksi dari kalangan muslim.

Bila ia tidak mendapatkan dua orang muslim, maka dua

ffang ahli kitab."e53

12982. Al Mutsanna menceritatcan kepadaku, dia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritatan k€pada kami, dia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,
dri Ibnu Abbas, teotmg ftrman Allah SWT, W'6#-

FX i'$ "Hai orotgorotg wg bqinon...nnka
,rendoklah (wosiat itu) disaksikaa" bahwa a1d ini ditujukan
bagi seseorang me,lrjelang kernatiao, dengan ormg muslim di
sisinp, Allah SWT mcrnerintahkannya rmtuk bersaksi atas

wasitrya dengan dua ormg muslim yang adil.

Ke,mrdian dia mengomelrtari firman Allah SWT, Eft; 5

";;s 
r:r; # 6fi a y.; 5 i,y F;t u,, Atau dua

orang yang berloinan agama dengan kamt, jika leonu dalam
perjalonan di mulca bumi lolu kamu ditimpa bahaya

kcmation, " bahwa ayat ini b€rlaku bagi seseorang menjelang
kematian tanpa seoraog pun dari kalangan muslimin, lantas

Allah SWT memerintahkannya untuk melrgarnbit dua orang

saksi dari nonmuslim.$a

Ib,nu Abtr Hatim dalam afsirnya (511229) dao Al Mawardi dalelrrr A*Nukat wa
Al UwrQnr.
Ibnu Abullatim dalam tafsirnya (511229).
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Ada juga yang memahami ayat tersebut dalarn bentuk pilihan.

Mereka berkata, *Maksud dari persalrsian dalam ayat ini adalatr

sumpah atas wasiat yang diberikan kepadanya, serta atas titipan yang

diberikan mayit agar ditunaikan kepada ahli waris setelatr wafat."

Mereka pun berkata, "Terkadang seseorang menitipkan

hartanya kepada siapa saja yang dianggapnya pantas memikul

arnanah, baik dia seorang mukmin maupun pun kafir, baik ketika

sedang dalam perjalanan maupun ketika sedang di negerinya sendiri."

Sebelumnya lomi telah menuturkan riwayat orang yang

menyatakan demikiaru dan sisanya akan kami tuturkao, insya Allah.

-. Penakwilan firman Nlah: 9t:ji 'g{L-Ai );.'e. qr};t
'$sif 1t(3 acjA 7 fr,i iti|'rrr*" inri *"aoosatri
in sesudah sembahyong [anluh benanryohJ,lolu mereha *eduanya

benampoh dengon narrro Alloh, jiho homu rugaqagr4, ulDert

AllahJ komi tidah alsan membell dengan sunpoh ini horgo yang

sedikit [untah lcepentingan saeorangJ, walarqtun dio horib
*aabot...')

Abu Ja'fer berkata: Allah SWT manyatakan kepada orang-

orang beriman dan kepada RasulNya, "Persaksian di antara kalian,

menjelang kematianny4 adalah dengan dua orang saksi yang adil,

atau dia mewasiatkan kepadanya. Atau dua orang yang tidak se{rgama

dengan kalian ketika kalian dalam perjalanan, sementara kematian

menjemput. Bahkan menitipkan harta peninggalan kalian sebagai

harta warisan. Lantas mereka memberikannya kepada atrli waris,

kemudian mereka menganggap mereka berdua khianat, maka hukum

yang berlakrq adalatr kalian hanrs menahan mereka berdua.
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Sebenamya delam ayat tersebut ada kalimat yang dibuang,

konteks kalimat menunjukkan hal tersebut. Kalimat itu adalah,

"Lantas kematian menjemput, sementara kalian telah mempercayakan

wasiat kepada mereka berdua" batrkan harta milik kalian telatr

diberikan kepada mereka" Setelatr itu, "Kalian menahannya setelah

menunaikan shalat."

fr3( ,L ;"\ t( # "Latu trcduanya bersumpah dengan

nama Allah, jika kamu ragu-ragu. " Allah SWT menjelaskan, "Mereka
berdua berstrmpah atas nama Allah jika kalian menduga batrwa

mereka berlalcu khianat atas amanat yang dibebankan kepada merekq
yakni dengan merubah wasiat tersebut.

l-afazr. Af:1i artinya tuduhan.

6 g €-dJ't "Kami tidak akm membeli dengan sumpah ini
lurga yang sedikit, " maksudnya adalah mereka bersumpah atas nama

Allalt 'Kami tidak akan mengganti sumpah ini dengan nilai yang

sedikit'. Lebih jelasnya, 'Kami tidak akan bersumpah dengan du*a
karena nilai yang akan kani dapatkarq sebab harta diamanatkan

kepada kami, atau karena hak mereka yang kami rtrmpas dari wasiat
yang diberikan si mayit rurtuk mereka'."

Dhamir huruf ha pada susunan q kembali kepada lafazh .trt,

maksudnya adalah sumpah. Hanya karena kata sumpah telah
diungkapkan sebelumnya, maka dianggap cukup dan tidak disebutkan
kembali.

Selanjutnya Lafazh i3 f; 'tg 1; "Walaupun dia karib-
kerabat. " Allah menyatakan, "Mereka berdua bersumpatr, dan sumpah

ini sama sekali bukan karena satu kepentingan (seseorang) sehingga

kami berdusta, kendati dia karib-kerabat (kami)."
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Maloa yang kami sebutkan sama seperti yang diriwayatkan

dari Ibnu Abbas.

Mereka yaog brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

12983. Al Mutsanna menceritakan kepadaku' dia berkafa: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr bin shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abu Thalhalu dari Ibnu Abbas, tentang finnan Allah SWT,

,;;Ji 1# &r;tft,r1il,!. F* k1 iy i$e irgft; tr
"Atou dua orang yang berlainan agama dengan komu, iika
kamu dalam perialanon di mulca bumi lalu kamu ditimpa

bahrya kematian," bahwa ayat ini ditujukan bagi seseorang

ketika menjelang kematian, dan di sisinya tidak ada seorang

pun dari kalangan muslimin. I(ala itu Allah SWT

memerintahkannya untuk meminta persaksian dua orang dari

kalangan nonmuslim. Lantas jika persaksian mereka berdua

diragukan, maka mereka bersumpah setelah menunaikan

shalat, *Kami tidak menukar persaksian kami dengan harga

yang rendah."95s

Firman Allah SWT, 'rt$i ,.r:,'U, q":' :3 "Kamu tahan

kcduo saksi itu sesudoh sembalryang (untukbersumpah), " maksudnya

adalah setelah yang lainnya melnrnaikan shalat. Jadi, makna ungkapan

tersebut, atau dua orang lainnya yang tidak seagama dengan kalian"

kalian menafian kedganya setelah menunaikan shalat, jika kalian

menuduh mereka berlaku khianat, lantas mereka bersumpatr, "Demi

Allab kami tidak menukamya dengan sesuatu yang rendah, kendati ia

karib-kerabat (l€mi).'

st tbnu Al Jauzi dalem ?ad Al Ma* (AUT.
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Para ulama berbeda pendapat tentang makna ctsh-shalat yang
Allah ungkapkan dalam ayat tersebut.

Pertama: Sebagian ulama berpendapat batrwa maksudnya
adalah shalat Ashar.

Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12984. Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, dia berkata: Zakaria
mengabarkan kepada kalni dari Asy-Sya,bi, bahwa seseorang

dari kalangan muslimin menghadapi kematian di kota
Daquqa ni.
Dia berkata, Kematian itu tiba, sementara ia tidak
mendapatkan seorang muslim prm yang bisa menjadi saksi
atas wasiatnya, maka dia menjadikan dua ahli kitab sebagai

sal$i. Lantas merelca berdua datang ke Kufah dan menemui
Al Asy'ari untuk mengaba*annya, dengan membawa harta
peninggalannya dan wasiat tersebut. AI Asy,ari lalu berkata,

"Perkara ini belum pemah terjadi pada masa Nabi SAW! Al
Asy'ari kemudian meminta mereka berkata untuk bersumpah
setelatr shalat Ashar, 'Demi Allah, dia tidak khianat, tidak
berdusta, tidak menukarnya, dan tidak menyembunyikannya.
Itulah wasiat orang tersebut dan tmrta peninggalannya. Dia
berkata: lantas persaksian mereka dapatditerima.e56

es 
4l naihaqi dalam Al Kubra (10/l6s), Al Mawardi dalant An-Nukat wa At uyun
Q/76),Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (2/448), Ibnu Athiyyah dalam Al
Y!!** Al Wajiz QDSI), dan Al Qurthubi dalan Jami li Ahlan At ear.an
(6t3s6).
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12985. Ibnu Basyar dan Amr bin Ali menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan

kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada

kami dari Abu Basyar, dari Said bin Jabir, tentang firman

Allah SwT, F* ir g(tl; S "Ato, dua orang yang

berlainan agama dengan kannu, " dia berkata, "Jika seseorang

sedang berada di bumi yang penuh dengan kesyirikan, lantas

dia berwasiat kepada dua orang dari kalangan ahli kitab,

maka mereka berdua diminta bersumpah setelah shalat

Ashar."957

12986. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mughirah,

dari Ibratrim, dengan riwayat serupa.

12987. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Alhh SWT, (y.
-t*t* r;'6-5i " Ha i or a ng-or ang yan g b e r iman. .. Maka

hendaHah (wasiat itu) disaksikan." Sarnpai firman-Nya,
';;S '-.irr; ,KA!*r"Lotu kamu ditimpa bahaya

kcmatian, " batrwa maksudnya adalatr ketika seseorang ada di

daerah 6hg, dengan harta yang ditinggalkannya dia

berwasiat dengan dua orang saksi yang menyaksikannya. Jika

persaksian keduanya diragukan, maka mereka berdua diminta

unttrk bersurpah saelatr Ashar.

Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al liyun (Znq,Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (2144E), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Toail (21317).
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Dikatakan, "Kala itu persaksian menjadi surnpah."esE

12988. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim

menceritakan kepadakq dia berkata: Mughirah mengabarkan

kepada kami dari Ibrahim dan Said bin Jabir, mereka berdua

mengomentari firman Allah SwT, '#iat$f ,-$iW-
"Hai orang-orang yang beriman...maka hendaHah (wasiat

itu) disaksikan, " mereka berkata, "Bila seseorang

menghadapi kematian dalam perjalanan, maka jadikanlatr dua

orang muslim sebagai saksi. Lantas jika dia tidak
mendapatkannya, maka dua orang dari kalangan ahli kitab.
[^alu jika mereka dataog dengan mernbawa harta

peninggalannya, kemudian ahli waris membenarkannya,

maka hal itu diterima. Akan tetapi jika mereka menuduhny4
maka mereka hanrs bersumpah setelah shalat Ashar, 'Demi
Allah, kalrri tidak berdustq tidak menyembunyikanny4 tidak
berkhiana! dan tidak merubahnya'.',e5e

12989. Amr bin Ali menceritakan kepada karni, dia berkata: yahya

bin Al Qaththan menceritakan kepada kanri, dia berkata:

Talcaria menceritakan kepada kami, dia berkata: Amir
menceritakan kepada kami bahwa seseorang wafat di Daquq,

dan dia tidak mendapatkan saksi atas nmsiatnya kecuali dua

orang Nasrani. Abu Musa pun merninta mereka untuk
bersumpah setelah shalat Ashar di Masjid Kufah, batrwa atas

nama AllalL mereka tidak menyembunyikan dan

Ibid.
Ibnu Abu Syaibah dalam Al Muhann{ (41493), Al Baihaqi dalun As-Sunan
(10/165), Al Mawardi dpJram An-Nukat wa Al Uytn Qt76), dan Ibnu Al Jauzi
dalam Zad Al Masir Ql44t).
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menrbahnya, dan ini addah wasiatnya. Lantas dia

mernbenarkannya.m

Kedua: Berpendapat bahwa maknanya adalah setelah shalat

sesuai dengan agama mereka berdua.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

12990. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Sudi,

tentans firman Allah swr, 't*;*rbC'ujf (Y- "Hai

orang-orang yang beriman hendaHah (wasiat itu)

disaksikan" sarrpai kepada firman-Nya , 'F4 
$; b;

"Duo orang yang adil di antara kamu, " dia berkata, "Inilatr
wasiat menjelang kematian, dia berwasiat dan menjadikan

dua orang salci dari kalangan muslimin atas hak serta

kewajibannya, dan ini berlaku ketika dia berada dalam

negerinya €;A U 99', i\'Arou dua orang yang berlainan

agama dengan kamu', maksudnya adalah ketika dalam

perjalanan ;;S 1i,.; {*.{e i;*t j- # 5;y
'Jika komu dalam perjalanan di muko brmi lalu kamu

ditimpa bahaya kcmatian', berlaku untuk seseorang yang

menghadapi kematian ketika sedang dalam perjalanan,

padahal tidak ada seorang pun dari kalangan muslimin (yang

dapat dijadikan saksi atas wasiatrya), maka ia lantas

memanggrl dua omng lelaki dari kalangan Yahudi, Nasrani,

atau Majusi, lalu benrasiat kepada mereka berdua, dan

menyerahkan harta peninggalannya kepada keduanya. Jika .

m Ibnu Abu Syaibah dalam Al Mustwnd@A93).
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keluarga si mayit ridha akan wasiat itu, dan mereka tatru

harta pemiliknya, maka dua orang itu dilepaskan. Akan tetapi

jika mereka menuduh mereka berduq maka mereka dapat

mengangkat masalatr tersebut kepada penguasan."

Itulah makna firrran Allah SWT, ,i-Ai $ V \it;i
fr;t gL 6\ ,( # 'Kamu tahan kcdua saksi itu sesudah

sembalryang (untuk bersumpah), lalu.. jika kamu ragt -rogu. "e6t

AHullah bin Abbas berkata, "Seakan-akan aku melihat dua

omng yang lcuat dan besar yang dibawa kepada Musa Al Asy'ari di

rumannyq lantas keluarga si mayit lalu membuka surat, Iantas

keluarga mayrt mengingkarinya dan menganggap mereka berkhianat,

malca Abu Musa hendak meminta mereka rmtuh bersrrmpah setelatt

shalat Ashar, tapi aku b€*at4 'Mereka berdua tidak peduli terhadap

shalat Ashar, akan tetapi mintalah keduanya sumpah setelah mereka

melakukan se,rrbatryang sesuai agama mereka'. Akhirnya mereka

ditunggu sampai usai mentrnaikan sembahyang yang sestrai dengan

agama mereka, lalu bersumpah, 'Kami tidah menukamya dengan

harga yang rendatr (utuk kepentingan , walaupun dia

karib.kerabat kami. Kami juga tidak menyerrbunyikan persaksian atas

nama Allah. Jika merrang demikian (menyembtrnyikan persaksian

atas nama Allah), maka kami termasuk ofimg-orang yang berlaku

dosa, yakni si mayit telah berwasiat dengan ini, dan itulah harta

peninggalannya'. Si Imam lalu berkata 'Jika kalian

menyembruryikannya atau berkhianal maka lcami akan

membeberkannya di hadapan kaum kalian, sehingga persaksian kalian

tidak akan diterima Bahkan aku akan memberikan sanksi kepada

kalian!' Jika ia telatr mengatakan hal tersebug maka itu lebih dekat

e6r Ibnu Abu Hdim dalam ta&irnya (5ll23L).
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untuk (menjadikan para salcsi) mengemukakan persaksiannya dengan

sebenarnya."s2

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat dalam

masalatr ini adalah yang menyatakan, "I(alian menahan mereka

berdua setelatr shalat Ashar." Ihr karena Allah SWT mengungkapkan

lafazh iillr dalaur bentuk ma'rifat dengan alif dan lam. Orang Atab

hanya menyatakan bentuk tersebut dalam perkara yang dikenal, baik

dalam jenisny4 maupun karena perkara tersebut dikenal bagi orang

yang diajak bicara. Jika demikian, apalagi adanya kesepakatan bahwa

kata shalat dalam ayat ini tidak dipatrami dalam semua bentuk shalat,

maka tidak benar jika seseorang mematrami batrwa shalat yang

dimaksud adalah shalat orang yang diminta stunpah dari kalangan

Yatrudi atau Nasrani, karena shalat mereka tidak satu benttrk. Jadi,

shalat yang dimalcsud adalah shalat kaum muslim.

Ada riwayat sluhih yang menielaskan batrwa Nabi SAW

memerintatrkan lt'an di antara dua orang Al Ajlanie53 setelah shalat

Ashar, dangannya maka jelas batrwa shalat yang dimakzud dalam

firman-Nya , itt$li )i'u lil,;f "Karnu tahan ke&n saksi itu

sesudah sembahyang (unukbersunpah), " adalah shalat Ashar, bahwa

Nabi SAW meminta srurpah kda itu dari orang yang hendak

bersumpa[ terlebih waktu tersebut sangat diagungftan oleh orang-

orang yang kufir kepada AllalL karena menjelang matalrari terbenam.

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masb (214/,t, dan lbnu Abbas dalam taGirnya (134,

l3s).
Hadits Nabi, bahwa beliau mcmerintahkan li'an antna Uwaimir Al Ajlani
dengan istrinya. Lihar, tuIasrud Ahnad (51314), An-Nasa'i dalam As-Sunan Al
Kuba (31371), Al Baihaqi dalam ls,Stman Al Kubra (7R9t), &t Sunot Ad-
DoaquthniQZTD.
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Ibnu Zaid memahami firrran Allah SWT, fi; a ";$ 
S

dengan makna yang dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

12991. Yunus bin AMil A'la menceritakan kepadakq dia berkata:

Ibnu Watrb mengabarkan kepada karni, dia berkata: Ibnu

7.aid mengomentari firman Allah SWT, €i; a ";6 
7

"Kami tidak akan membelt dengan sumpah ini lurga yang

sedikit," dia berkata "(Maksudnya adalatr,) 'Kami tidak

mengambil suap karenanya'."ry

penatrwitan lirman Allah: 'r; (1 9 6t'o'-x$ '|Ks .I;
'#3i @an tidoh tpulal hami menyembwryihon persahsion Atlah;

sesungguhnya hami kalau demihian tentulah termasuh orong4rong
yong berdosa)

Abu Ja'far berkata: Ahli qira'at berbeda pendapat tentang

bacaan ayat tersebut:

Pertama: Kebanyakan ulama berbagai negeri membacanya

;tl iitl 'ri3 '$, yakni dengan metg-idhafar-kan lafaztr iiqSr'
kepada lafzhul jatalah 1ilor), dan dengan metg-lasrah-Y,an lafzhul
jalalah pada huruf akhirnya. Malnranya adalalL *Kami tidak

menyembunyikan persaksian milik Allah yang ada di sisi kami."

Kedua: Diriwaya&an dari Asy-Sya'bi, batrwa dia

membacanya seperti dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

12992. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari

Amir, dia membaca '#3i # 6, -Gt6t'o3,$ 'jtrs {;

- bnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5t1232) dan Al Mawardi dalam An-Nukot wa
Al UwrW6).
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"Dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah;
sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-

orang yang berdosa, " dengan hlnrf hamzah qatha dan lafazh
jalalah yang di-khafadh-kan. Demikianlatr Ibnu Waki

menceritakan kepada kami.

Seakan-akan Asy-Sya'bi mematrami redaksi tersebut dengan

"Mereka berdua bersumpatr, '@emi Allah), kami tidak

akan membeli dengan sumpatr ini harga yang sedikit (untuk

kepentingan seseorang). Kami juga tidak akan menyembunyikan

persaksian yang ada di sisi kami'." Selanjutnya Dia mengawali

zumpatr dengan isti/ham: demi Allatr jika keduanya membeli dengan

sumpah ini harga yang sedikit, atau menyembunyikan persaksiannya

di sisi mereka berdua maka mereka termasuk orang-orang yang

berlaku dosa.%s

Diriwaya&an pula dari Asy-Sya'bi bacaan yang menyelisihi

riwayat tersebut, seperti dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

12993. Ahmad bin Yusuf At-Taghlibi menceritakan kepadaku, dia

berkata: Al Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibad bin Ibad menceritakan kepada kami dari Ibnu

Ann, dari Asy-Sya'bi, dia mem baca, $y Gy ji1 t ii'AK'{;'4r>{i';

Ahmad berkata: Abu Ubaid berkata *Yakni dengan latazh
'r6W yang berharakat tamyin dan lafzh jalalah yang di-
kasrah-kan huruf teraktrirnya karena htishal. Sebagian dari

*' Abu Hayyan dalarn At Bahr Al Muhith (41397) dan Ibnu Athiyyatr dalam At
Muhorar Al Wajiz (2f253).
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mereka meriwayatkan dengan hamzah qatha sebagai

isti/ham."%6

Abu Ja'far berkata: Seingatku, qira,at Asy-Sya,bi adalah
dengan tidak menggunakan isti/ham.

Ketiga: Membacanya ;f 't't# 'jKS .{; , yakni dengan

latazh iiq3rt yang berharakat tantin, dan tafzhur jaralah yang di-
nashab-kan Maknanya adalah, *Kami tidak menyembunyikan
persaksian yang ada pada kami kepada Allah SWT.,

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling tepat menurut kami
adalatr bacaan ii',''r.#"';Kf; yrr*i dengan meng-idhafat-kan
latatu 6iq3lr kepada lafzhul jalatah (rbt), dan dengan lafzhul jatatah
yang di-khafadh-kan (diharakati kasrah pada huruf akhirnya). Itulatr
bacaan yang banyak digunakan di pelbagai negeri, yang tidak
diingkari kebenarannya oleh umat ini.

Ibnu Taid pun mengatakan ungkapan yang semakna
denganny4 *Kami tidak menyembunyikan persaksian Allah,
walaupun orang yang berhak mendapatkannya berada di tempat yang
jauh.

12994. Yrmus menceritakan hal itu kepadaku, dia berkata: Ibnu Zaid
mengabarkan hal itu kepada kami.e67

ttcc

%

967

Abu Ha1ryan dalam Al Bartru At Muhith (4396),Ibnu Athiyyatr dalam Al
Muhurt Al wajb QD53), dan Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masii (2/44s).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511232).
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4i.WWeYfre$'4:W, 
oV fi eV6 *y-(i;ir qi i9 ;; i,E). t-+..ts {Vg!_ g!y>U

F-ii'risi,\eUi-6ii:n i,\4& ,;;*i'#
.<,./?,-,1_

- i>l
-6;Jrj,i

a+,ier oj ly$iqig yj ( il*i a
"Jika iliketalwibahwakphw (sdLs, iar) menp&mt ilosa,
mf,la ihn orang yorlrylain di arfiara ahli wmis yolngberhak
yanglabih dekat l<epado otang yarrg mmingal (menuiul<on

anntun)unatkfl wnggcmtil<arwrya,lalul<ehnrrya
bu ntmp ah ilengan rvfi tvt Nlah,'sesungz hrry a pu s akiart
l'c,ni lcbih layak ilitsinto dmipada pusalcsian l<eih& saksi
ia4 ilanl<atni ddak nlelrrrtgar botas. Senrnggulmyat<fini

l<alw ilenikian tenaiah temasrtk orarg yang menganiaya
iliri sendiri'.'

(Qs. Al I\,Iaa'idah [5]: 107)

Penakwitan fiman Arah: ,f(; *yTZ;A 41 {";i i,F
,;;Vi '# 'eI'u-$i gq:6; o1fi-eika diketahui bahwa

hedua [sahsi ituJ menperbuat doso, maho dua orang yang tain di
anloro ahli waris yang berhah yong lebih dehat kqada orang yang
meninggol [memaj uhan tantutanJ untuh menggantikannya)

Abu Ja'far berkata: Makna lata,/,- 'r, og adalah jika terlihat
atau narnpak.

Asal makna.latazh Fit ,aAun jatrrh di atas sesuatu, misalnya
perkataan ,i-6,. fli '*1. oi;, yang artiny4 "Aku meletakkan jari si
fulan di atasnya."

Demikian pula perkataan AI A'siyy Maimun bin eais:
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"Aht pun membebani untaht yang htat, jika terjatuh maka

lebih baik aht mendoakan dia hanan doripada aht katakan

kepadonya untuk herdiri.'ffi

Maksud lafaz/r- U;b adalah ujung kalcinya terkena batu atau

yang lain. Selanjutnya ungkapan tersebut digmakan rurtuk seseorang

yang mendapatkan sesuatq padahal sebeluurnya hal tersebut samar

baginya. Demikian pula rurgkapan,

,;j **';Lfi'{ r}1, J:f,i ,)' cp
*Akhirnya dia mendqatkan kcsempatan untukmemintol, yang

sepantasnya dia tidak membiarkan ujung kain itu menjadi kusut di
Najd."%e

Firman Allah swT, *yTl;X qf &"Bah ,a kcdua (saksi

itu) membtnt dosa." yakni Allah SWT menegaskan, "Jika diketatrui,

bahwa dua orang yang Allatr perintatrkan itu berhak mendapatkan

dosa, padahal dia telah bersumpatr, '(Derni Allah), kami tidak alcan

membeli dengan sumpatr ini harga yang sedikit (rmtuk kepentingan

seseorang), walaupun dia karib-kerabat, dan tidak (pula) karni

Bait ini ada dalam Diwan Al A'si1ry Maimun bin Qais dari qasidah-nya yang
berjudul Taqula Binti.Di dalamnya dia memuji Hudz bin Ali Al Hanafi. Lihat
A&Diwan (hal. l0A dnTdsirAl Qurtlrubi (6/3t5).
Inilah perumprEEan bagi orang yang meninggalkan kebuhrhanny4 padatral ia
bisa saja mendapatkannyq lantas dia mencarinya setelah kesernpaan itu hilang.
Penrmpamaan ini ada dalam kiab Maju Al Qar'an karya Abu Ubaid (l/lEl),
Majma' Al Amtsal karya Abu Al Fadhl An-Naisaburi QlS), dan Al Faiq /i
Ghoib Al Hadits karya Az-Tarrtakhsyari (3ll?O). Sementara itu, dalam /rr-
trrsaz uglapaonya adalah, 

,ri t*.Llrp fr\)tt, *af3
Olch lcrcoa rtu, bait bi tidak $h mcnjadi h*ti.

tii;f of 'u ri) ;'l',J3v ...cp t;11tf;b pi ytn.

I

I

I

I
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menyembmyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau

demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Yang

dimaksud dengan berhak mendapatkan dosa, adalah berhak

mendapatkan dosa karena surrpatrnya, yakni diketahui batrwa dia

berdusta dalarn sumpahnya atas nama Allatt.

Jadi, jika didapa&an batrwa mereka berdua berkhianat dalam

harta si mayrt, atau merubatr wasiat yang dengannya dia berhak

mendapatkan dos4 maka dua orang ahli waris yang paling dekat

menggantikan kedudukannya.

Maloa tersebut dijelaskan pula oleh para ulama tafsir, seperti

dalam riwayat-riwayat berikut ini:

12995. Muhammal bin Basyar menceritakan kepada kami, dia

berkaa: Muharnmad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu

Basyar, dui Said bin Jabir, tentang firman Allah SWT, f
')2"
€il U g(tl'. "Atau dua orang yang berlainan agama

dengan kamu, " dia berkata, "Jika seseorang sedang berada di
bumi yang penuh dengan kesyirikan, lantas dia berwasiat

kepada dua orang dari kalangan atrli kitab, maka mereka

berdua diminta bersumpatr setelah shalat Ashar. Kemudian
jika diketatrui 

-setelah 
bersumpalr-- batrwa mereka

berkhianat, maka keluarga mayrt bersumpah ini dan itu,
lantas mereka berhak melakukan i1u.,e70

12996. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia

e70 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun Q/75) dan Ibnu Al Jauzi daram zad
Al Masir(A448).
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berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Mughiratr,

dari Ibratrim, dengan riwayat yang serupa.e7l

12997. Al Mutsanna menceritakan kepadaktl dia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allatt SWT,

F;l U gVY. 5 "Atou dua orang yang berlainan agama

dengan kamu," battwa maksudnya addah dari kalangan

nonmuslim. '2ir3li ,i 'e ( r.;r "I(annt tatan tuau
soksi itu sesudah sembalryang (antuk berstnnpal),"

marcuanya adalah kctilca persalcsian mereka b€rdua

Aragutraq mereka diminta rurtuk b€rsumPah atas nama Allah

setelah shalat Ashar, "Kami tidak atcan mernbeli dengan

sumpah ini harga yang sedikit." Selanjutnya jika para wali

mayit mendapatkan bahwa dua orang kafr itu berdusta dalam

p€rsal$iannyq maka dua orang dari wali rnayit b€r'diri dan

bersunrpatr, '?ersaksian dua orang l€fir itu batil, dan kami

tidak menganggapnya sah."

Seperti itulah makna fimtan Allah swT, Cifr & i i'9

Q TKI "Jika dikctahui bahvta kcdua (saksi rtu)

membuat doso," yalari jika diketahui batrwa dua orang kafir

itu berdusta l]rli; oYfr gf$ "Maka dua orang yang

lain di antwa ahli wris yang berluk yang lebih dekat

kcpada orang yang meninggal (memaiukan tuntutan) untuk

menggantikannyo," yakni dua orang dari wali si mayit yang

bersumpatr atas nama Allatr: persaksian dua orang kafir itu

batil, dan kami tidak menganggapnya. Kala itu, persaksian

nt lbtd.
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dua orang kafir tertolak, dan yang dapat diterima adalatr

persalcsian para wali mayit.ez

1299E. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan

kepada karni dari QatadalU tentang firman Allah SWT, itf
GyTZ;tl V41 &'$'nro dikctarrui botwa kcdua (satcsi

in) membuot dosq," maksudnya adalah didapatkan dari

mereka berdtra pengkhianatan, yaitu berdusa dan

menyenrbunyikan kebenaran.%

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang kondisi Allah SWT
mcnetaplon huhur bagr kedua saksi untuk bcrsumpab lantas

mengalihkannya kepada yang lain, setelah didapati bahwa merelca

befiak mendapatkan ilosa (bed&ianat).

Pcrteme: Sebagian ulaura berpendapat bahwa mereka

diwajibkan bersuurpah jika ada tuduhan dalanr persaksian mereka

berdua atas wasiat, yakni persaksian itu ditetapkan kepada perkara

yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam, seperti berwasiat dengan

seluruh hart4 atau berrrasiat rmtuk memberikan harta lebih kepada

sebagian anaknya.

Mercka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

12999. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapaklo menceritalcan kepadaku, dia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkaa: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Ibnu Al Janzi dalam Zad Al Mosir (214/,t).
Ibnu Abu Hatim dalanr tafsirnya (5/12333).

yn

YR
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Auah swr, L;:i'{sC f $y{;;iqt(J(r$W-
"Hai orang-orang yang berimon, apabila salah seorang

kamu menghadapi lcematian, sedang dia akan berwasiat,

mako hendaWah (wasiat itu) disaksikan," sampai firman-

Nya, '$a 
S:; 6; "oleh dua orang yang adil di antara

Iramu," maksudnya adalah dari kalangan muslimin. g$Y.J

fiL it, "Atant dua orang yang berlainan agama dengan

t^y," maksudnya adalatr dari kalangan nonmuslim 5:ty
i;'ii g t;ii"lto kamu dolam periatanon di nruta btmti,'

sampai ni---Nyr, ii\ ar'.ii ;lnlu mereko kcduaryo

bersunpah dengan rrama Allah" malczudnya adalah mercka

berdua bersumpah setelah shalat, lantas jitca mcreka

bersumpatr atas sesuahr yang bertentangan dengan kaetapan

Altah 
-yakni 

mereka yang bukan muslinr- bYfr gW
ll,tAll7"Motca dua orang yang lain di antaro ahli wris

Wg berhak yang lebih dekat fuWdo orarrg yang mcninggal

Qrumajukon nmuon) wrluk mengontikawtya, " mak$trya
adalah dri kalangan keluarga maylt, mereka b€rdua

UersumpaU bahwa si mayit tidak berurasiat dengannya. Atau

mereka berdua berdusta" dan sungguh persaksian kami lebih

berhak daripada pereaksian mereka berduaeTa

13000. Muhammad bin Al Husain menceritalcan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritalcan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari Asbath,

dari As-Sudi, dia berkat4 "Dua orang ditahan setelatr shalat

yang sesuai dengan agama mereka, lantas diminta untuk

sumpalU '(Demi Allatl), kami tidak alcan membeli dengan

et Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya secara ringkas (5112333) dan As-Suyuthi
dalamAd-Durr Al Mantsur QBA).

F* e "Atant dua orang yang berlainan agama



Td*AtL1tabcrt

sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan

seseorang), walauprm dia karib,kerabaq dan tidak (pula)

kami menyeurbuyikan persaksian Allah. Senmgguhnya

kami kalau demikian tentulah tcrmasuk otang-orang yang

be,rdosa Inilah wasiat si mayit, dan inilah harta

peninggalannya'. Jilca mercka berdua telatr bersaksi, dan

Imam telah me,rnbenarkan persalcsian merck& maka ia
b€*ata kepada keluarga mayit, 'Pergilah ke muka bumi dan

tanyalcan keadaan mereka berdua. Jika kalian mendapatkan

pengkhianatan dari meneka, atau salah seorang dari mereka

tertuduh, malra lcmi alcan menngeurbalikan persatrsian

meicka'.

Keluarga si mayit pun perg dan menanyakannya Jika

mereka me,lrdapatkan salah seorang yang menuduhnya,

batrwa mereka berdua bukan orang yang disenangi di
kalangan mer€k4 atau didapati bahwa mereka berdua

berkhianat dalam hal harta yang mereka dapatkan dari

mereka berduq malca keluarga kernbali dan bersaksi di
hadapan Imam, 'Mereka berdua telah berkhianat dan tertuduh

dalam agama mereke maka persaksian kami lebih berhak

daripada p€rsaksian mereka berdua, dan sungguh kami tidak
melampaui batas'."

Itulah makna firman Allah swT, GykAXi CIfr & + i,f
,;;1lt'& fu\ a$i gqtg' by* ew "rika dikctahui
bahwa kcdua (saksi in) memperbuat dosa, maka &ta orang yang lain
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di antara ahli waris yang berhakyang lebih dekat kepada orang yang

neninggal (memaj ukan fimtutan) untuk menggantikannya. "eT 
5

Kedua: Kedua saksi dituntut untuk berzumpatr hanya karena

mdieka berdua mengaku telah diwasiatkan dengan harta dalam nilai
tertentu. Lantas sumpatr tersebut dialihkan kepada dua orang yang lain
jika keluarga mayit ragu atas pernyataan mereka berdua.

Mer-eka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

l3OOl. Inran bin Musa N Qry"q, menceritakan kepqda kami, dia

berkata: Abdul,\Yuits bin Salad meaceritalran kepada karni,

diaberkata: Ishaq bin Suwaid menceritakan k@akami dari

Yatrya bin Ya'mar, t€ntang fir-man Allah SWT, ( f 4

ysudoh sembalryang (untuk bersumpah) lalu merekn

kefiuanya ,bersumpah dengan narna Allah," dia berkata"

'Mereka berdua mengatakan batrwa_- si mayrt berwasiat

{engan ini dan itu kqradanya," \fVAli qi & * iy
"Jika diketohui balm,a kcAM $aksi tu) membtmt dosa,"

adalah karena pengakuannya itu. OYfi- gf6
afilil '# '#t 'rii a, qifi, "Mak, dua orang

yang lain'di antoa ahli waris yang berhak yang lebih dekot

kcpada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk

menggantikannya," maksudnya adalah, sahabat kami sama
' si*Ai tidak meuiasiatkan itu seperti yang kiliar katakan."e76

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511234) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(4t408).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511233).

n5
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Abu Je'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

menyatakan bahwa kedua saksi itu diwajibkan b€rsrrmpah karena

tuduhan ahli waris atas harta yang dititipkan kepada keduanya Juga

atas pernyataan mereka, batrwa keduanya berkhianat atas harta

tersebut.

Setelah itu dialihkan kepada ahli waris ketika narrpak

keraguan dari pihak atrli waris kepada mereka berdua, juga adanya

kebenaran tuduhan atas mereka berdua dengan adanya seorang saksi

atas mereka be,!dua, atau salah satuny4lantas si ahli waris bersumpalt
juga dengan persaksian atas mereka berdua atau salah satrmya

Jadi, tuntutannya itu dibenarkan jika tuAtannya benar, atau

adanya langsrmg dari si saksi wasid tqhadry tuduhan
yang dilontarkan ahli waris kepadanya, atau atas sebagian tuduhan.

Kemudian ketika pengakuan mereka berdua berlaku dalam harta

mayrt yang pengakuan tersebu hanya diterima deogan bukti, ,kan

tetapi mereka berrdua tidak merniliki bukti terseht, maka kda itu
sumpah b€ralih kepada wali si maylt.

Kenapa kami menyatakan bahwa pendapat tersebut lebih

tepat? Itu karena kita tidak mengetahui adanya ketetapan dalam

hukum Islam bahwa sumpatr diwajibkan atas persaksiaq baik
persaksiannya itu diragukan maupun tidak. Demikian pula dengan

ketetapan dalam persaksian pada masalah ini, kita tidek mendapatkan

hal itu dalam hadits Nabi SAW ataro ijma umat yang dijadikan dasar

dan bisa diterima, karena tentuuyq meminta saksi bersumpah dalam

masalah ini adalatr ketetapan Allah (yang hanrs bersandar atas dalil).

Jadi, bila ada pendapat yang dipertentangkan itu keluar dari

asal, maka jelaslah kenrsakannya. Jika konsep t€rsebut salab mal<a

yang lebih rusak adalah pendapat yang menyatalcan bahwa dua saksi
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diminta bersumpatr hanya karena dia menyatakan wasiat si mayit atas

hartanya, karena di antara masalah yang disepakati oleh para ulama
adalah, di antara ketetapan Allah SWT, jika seseorang mengaku

wasiat atas harta si mayit, maka ucapan yang diterima adalatr ucapan

atrli waris berkaitan wasiat harta si mayit yang disertai dengan sumpah

mereka, bukan ucapan si pentrntut dengan sumpahnya. Hal ini jika si
penuntut tidak memiliki bukti.

Selanjutnya Allah SWT menjadikan zumpah bagi para saksi

(ika kebenaran mereka diragukan), dan dialihkannya sumpatrrya
kepada ahli mayif adalah jika mereka mendapatkan bahwa para saksi

itu berkhianat dalam sumpah mereka

Jadi, rusaklah pendapat yang menyatakan batrwa sumpah itu
ditetrykan kepada para saksi hanya lcarena mereka menyatakan wasiat
si mayit atas harta yang dititipkan kepada mereka. Hal itu juga

berdasarkan b€rita dari para sahabat yang dituturkan oleh para ulama
tafsir, sebagaimana telatr kami sebutkan, yakni Rasulullatr SAW
menghukuuri dengan ketenttran tersebut ketika ayat itu turun kepada

orang-orang yang menjadi sebab tunurnya ayat.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

13002. Ibnu Waki menceritakan kepadaku, dia berkata: yatrya bin
Adam menceritakan kepada kami dari yahya bin Abu
Taidah, dari Muhammad bin Abu Al Qasim, dari Abdul
Malik bin Said bin Jabir, dari bapaknya dari Ibnu Abbas,

bahwa seseorang dari bani Sahm pergi bersama Tamim Ad-
Dari dan Adi bin Badda, lantas As-Suhami meninggal di
tempat yang tidak didapatkan seorang muslim pun di sana.

Kemudian keduanya datang dengan membawa harta
peninggalan si mayit, lalu mereka (ahli maylQ kehilangan
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wadah air yang diseptrh dengan emas, maka Rasulullah SAW

meminta mereka berdua gntuk bersumpatr. Setelatr itg wadatr

tersebut didapatkan di Makkah, mereka berkata, "Kami

membelinya dari Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda!" Dua

orang dari keluarga As-suhami pun menghadap dengan

bersumpah, "Sungguh, persaksian kami lebih pantas daripada

persaksian mereka berduq dan kendi itu milik si mayit yang

merupakan keluarga kami."

Ibnu Abbas berkata "Kepada merekalah turun firman Allatt

swr, -# i-\t ,ji( tS q-y, 'Hai orang-orans yans

beriman maka hendaklah (wasiat itu) disaksikon'.'fr7

13003. Al Hasan bin Ahmad bin Abu Snr'aib Al Harani

menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin

Salamah Atllara1li menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Abu

Nadhar, dari Badzaln 
-maula 

Ummu Hani putrid Abu

ThaliF, dari Ibnu Abbas, dari Tamim Ad-Dari, tentang

firman Allah swr, fA p $ {*.1"ry fitl. rS W-
LFi "Hai orang-orang yang beriman, apabita salah

seorcrng kamu menghadapi kcmatian sedang dia akan

benvasiat, maka hendoHah (wasiat in) disaksikon...." dia

m Al Bukhari Mlam Al Washaya Q780), At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur'an
(3060), Abu Daud dalam Al Aqdiah (3606), Al Baihaqi dalan As-Sunan Al
Kubra (l 0/l 65), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa AI (fun QnT.
Tamim Ad-Dari adatah Tamim bin Aus dari Kharijah Al-Lakhami, yang

dinisbatkan kepada kakeknya, yakni Ad-Dar bin Hani. Dia datang menemui
Rasulullah SAW pada tatrun 9 H, dan masuk Islam kala itu, yang sebelumnya
beragama Nasrani. Demikian pula Adi bin Baddq sebelumnya dia seorang

Nasrani, diriwayatkan bahwa dia masuk Islam. Akan tetapi, Al Hafidt Ibnu
Hajar dalam kitabnya" Al Ishabah, menyatakan bahwa dia mati dalam keadaan

Nasrani. Lihat Al Ishabah (l I l9l dn 4D2t).
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berkata, "Semua orang selainku dan selain Adi bin Badda

terbebas dari ayat tersebut."

Kala itu mereka berdua masih beragama Nasrani, yang biasa

berdagang ke Syam. Diceritakan bahwa mereka pergi ke

Syam untuk berdagang bersama maula bani Satrm yang

bemama Bari bin Abu Maryam, yang membawa barang

dagangan, diantaranya wadah dari perak yang sangat

diinginkan oleh para raja, dan itulah harta dagangannya yang

pding berharga. Kemudian dia jatuh sakiL dan berwasiat

kepada mereka berdua, juga meminta agar menyampaikan

harta peninggalannya kepda keluarga

Tamim berkata: Setelah Bari bin Abu Maryam meninggal,

kami mengambil wadah itu dao menjualnya seharga seribu

dirham. Aku pun berbagi bersama Adi bin Badda. Setibanya

di keluarga si mayit, kami memberikan hartanya yang kami

bawa. Mereka kehilangan wadatr ltq maka mereka

menanyakan hal itu, dan kanri menjawab, "Hanya itu yang

ditingga[<annya, dan itu pula yang diberikan kepada kami."

Tamim berkata: Setelah aku masuk Islam, yakni setelah

Rasulullatr SAW tiba di Madinah, aku merasa berdosa, maka

kudatangi keluarga beliau untuk memberitaLrkan kejadian

yang sebenarnya, kemudian memberikan lima ratus dirham

kepada mereka. Aku juga mengatakan bahwa satrabatku pun

mengambilnya dengan nilai yang sama! Mereka pun

mencarinya, lantas mereka mendatangi Rasulullatr SAW.

Beliau lalu menanyakan bukti kepada mereka, akan tetapi

mereka tidak memilikinya. Kemudian beliau meminta

mereka untuk bersumpah dengan sesuatu yang dianggap



f{lfrArt:ntffi

besar menurut agdmamereka, dan dia pun bersump{' AI-"1'

swT lalu menurunkan firman-Nya, i'"{'ir( tii W-
'F* "Hai orang'orang yang beriman""moko hendaklah

(yasial itu) disaksikan." Sarnpai firman-Nya, C'fi"t3 6
'n;*J"Akon dikcmbalikan sumpahrrya (kepada ahli wuis)

sesudah mereka bersunpah. " Setelah iu Amr bin Ash dan

seseorang dari mereka bersumpatr, lantas alcu prm mengambil

Iima ratus dfutam dri Adi bin Badda. 
eTt

13004. Al Qasim menceritakan kepada karni, dia berkata: Al Husain

menceritakan kePada karni, dia berkata: Abu Su&an

menceritakan kepada l6mi dari Ma'mar, dari Qatadalu Ibnu

Sirin dan yang lain iia Pun berkata: Al Haiiaj

menceritalcan kepada kami dari Ibnu Jgraij, dari Ikrimah-

mereka berc€rit4 tentang firman Allah SWT, 't ftfiW-
'FX i'# "Hai orang4rrong yang beriman""maka

iendaklah (wasiat iu) disaksikorr,' dia berkata, "Adi dan

Tamim Ad-Dari adalah dua orang dari suku Lakhm,

keduanya beragama Nasrani yang berdagang ke Makkatt

pada masa Jatritiryatr. Setelah Rasulullah SAW hijrah,

mereka berdua mengalihkan perdagangannya ke Madinah'

Ibnu Abu Mariyatr lalu datang ke Makkatr. Ia adalah mantan

budak Amr bin Aslu dan ia hendak berdagang ke Syam'

Akhirnya mereka semua pergl. Di tengah jalan, Ibnu Abu

Mariyah sakit, maka dia menulis surat wasiat dengan

tangannya dan dimasukkan ke dalam barang dagangaru

kemudian dia be6rasiat kepada mereka berdga. Setelah ia

meninggal, mereka berdua mernbuka (bunghs) barang

m At-Tirmidzi datam Tdsir Al Qtr'm(3059).
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dagangan dan mengambil apa yang diinginkan oleh mereka,

kemudian mendatangi keluarganya dan memberikan (harta)

yang tersisa. Ketika pihak keluarga membuka barang

dagangan, mereka mendapatkan surah wasiat tersebut, akan

tetapi mereka kehilangan sesuatu, maka mereka menanyakan

hal itu kepada mereka berdua. Mereka lalu berkata, 'Ini yang

diberikannya kepada kami'. Seseorang dari mereka lalu
bertany4 'Apakah dia menjual atau membeli sesuatu?'

Mereka berdua menjawab, 'Tidak'. Mereka bertanya,

'Apakah di antara barangnya ada yang rusak?' Mereka
meqiawab, 'Tidak'. Mereka bertanya lagi, 'Apakatr ada di
antara barangnya yang laku?' Mereka mer{awab, 'Tidak'.
Mereka lalu bertanya, 'Tetapi kenapa kami kehilangan
sesuafir?' Akhirnya mereka berdua tertuduh.

Mereka pun meogajukan masalah itu kepada Rasulullatl
SAw. Lalu ttrunlah firman-Nya,'K*i'"ii tSt ifi (!-
4i r{'"A ;; ri! 'nor *ingn *s yans beriman,

apabila salah seorang leamu menghadapi kematian, sedang

dia akan berwasiat, maka hendaHah (wasiat itu)
disaksikan...'sampai kepada firman-I.Iyr, 'q;ji ; rig 

-ti1

'Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk
or(mg-orang yang berdosa'.

Rasulutlah SAW lalu memerintalrkan mercka (yang diberikan
wasiat) agar meminta sumpatr kepada mereka berdua setelatr

shalat Ashar, 'Demi Allah yang tidah ada ilah yang berhak

disembatr selain-Nya, hanya ini yang kami dapatkan darinya,

dan kami sama sekali tidak menyembunyrkan,.
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Waktu berlalu, dan terlihat oleh mereka berdua wadatr dari

perak yang terukir dan disepuh dengan emas. Keluarga si

mayit pun berkata, 'Bukankah ini barang miliknya?' Mereka

berdua menjawab, 'Betul, tetapi kami membeli barang ini
darinya (si mayit). Kami lupa tidak menyebutkannya ketika

bersumpah, dan kami tidak ingin mendustakan diri kami

sendiri'.

Mereka kemudian mengangkat masalah itu kepada

Rasulullah SAW, hingga akhirnya turunlah finnan Allatr
sy1: g qW, byfr ef6 GyTt;at 41 & $ iy
oliui 6 

'6t'u-1i 'nro dikctahui bahwa kcdua (saksi

itu) membuat dosa, maka dua orang yong lain di antara ahli
waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang
meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya'.

Rasulullah SAW lalu memerintahkan keluarga si mayit agar

bersumpatr atas apa yang mereka sembunyikan, juga atas

pengkhianatan mereka berdua.

Setelatr itu Tamim Ad-Dari masuk Islam dan berba'iat kepada

Nabi SAW, dia berkat4 'Benar apa yang difirmankan oleh
Allah SWT. Demikian pula yang dikatakan oleh Rasulullah

SAW. Sungguh, akulah yang mengambil wadatr i1o:.':e7e

13005. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zud berkat4
tentang firman Allah swr, tiy'{;j ia $i ,5i qV_

k Si; v; atI{t i:;;i C i;:i r€A ;iL ,tnot

orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu

vte Takhrij haditsnya telah disebutkan. Lihat pula Asbabun-Nuzul karya An-
Naisaburi @al. I l8).



SwthAJIvIat'iilah

menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka

hendaHah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil

di antara kamu...." dia berkata" "Ini terjadi ketika Islam

belum ada di Madinah, kala kekafuan telah menyebar di

selunrh penjuru bumi."

Arrah swr berfirman, fiL riy'K;;- i''ii $( tlf eA-

{q Sf i; t';Sr i;;}i'w L;;i {U "Hai orang-ordns yans

beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kcmatian, sedang

dia alran berwasiat, maka hendaHah (wasiat itu) disaluilcan oleh dua

orangyang adil di antara kamu.".

Fll U EA; 'S "Atant dua orang yang berlainan agama

dengan kamu, " maksudnya adalatr orang nonmuslim.

"o-iTfi,; F,.at ,;.ii OY,3 fr i,t-"rika tramu datam

perjalanan di mula bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian,"

maksudnya adalah seseorang pergi melakukan perjalanan, sementara

orang Arab kala itu orang-orang kafir, bisa jadi seseorang mati di

tengah perjalanan, lantas dia menitipkan wasiatnya kepada dua orang

di antara mereka.

HJi gL;;\ "Lalu mereka kcduanya bersumpah dengan

nama Allah, jika kamu ragu-ragu," maksudnya adalah dalam urusan

mereka berdua, ketika ahli waris berkata, "Saudara kami itu memiliki

ini dan itu." Lantas mereka berdua bersumpah atas nama Allah,

"Hanya itu yang ada pada kami."

*y&;al ,4i & i i'9 "Jika dikctahui bahwa kedua (satcri

itu) membuat dosa, " maksudnya adalatr, mereka berdua bersumpah di

atas kebatilan dan kedustaan.
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,ilr$ a* '615'u-$i cqlt, t'-fi- ef6 "Mak*

dua orang yang lain di antara ahli waris yang berlruk yang lebih

dekat lrcpada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk

menggantikanrq/a," maksudnya adalatr lebih dekat kepada si mayit.

-'rj ri; f'yT;-r:Av; q,:-w u.5-Gi:#i i$ g4
i*+')Ai "Lalu kcduanya bersumpah dengan ,utma Allah,

'sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada

persalrsian kedua saksi ittt, dan kami tidak melanggar batas.

Sesungguhnya kami kalau demiHan tentulah termasuk orang yang

menganiaya diri sendiri'. " Maksudnya adalah, "Kami telatr

menyebutkan batrwa saudara kami itu memiliki ini dan itu." Mereka

latu berkata, "Tidak." Kemudian didapatkan adanya sebagian harta

pada mereka berdua, maka ketika itu sumpatr tersebut dikembalikan

kepada ahli waris. Mereka berdua pun bersumpatr, kemudian

f,eduanya memberikan jaminan. Allah SWT berfirman, 6 t;: a:t

"A '';'fi';j S r;'q t -W 
{F ';*AU't}'U "rtu tebih detat

untuk (menjadilan para saksi) mengemukakan persaksiawrya merurut

apa yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk meniadikan mereka)

merasa tahtt al@n dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris)

sesudah mereka bersumpah. " Maka batallah sumpah mereka.

'bi;fi ij{r et 7 'Kr, tgV'i{il}ii5 "Dan bertakwatah

lrepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya). Allah tidak memberi

petunjuk l<cpada orang-orang yang fasih " maksudnya adalah orang

yang bersumpah di atas kedustaan.eto

Ibnu Zaid berkata: Tamim Ad-Dari dan kawannya datang, kala

itu mereka masih dalam keadaan musyrik, lantas mereka mengabarkan

batrwa seseorang telatr menyampaikan wasiat kepada mereka. Mereka

eto Al Mawardi dalanAn-Nutut wa Al tlyun (2177).
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datang dengan membawa harta peninggalan. Keluarga si mayit lalu
berkata, "Saudara kami memiliki ini dan itu. Ia juga memiliki ceret

dari perak!" Kedua saksi itu lalu berkat4 "Hanya itu yang dia miliki!"
Mereka berdua kemudian bersumpatr setelah shalat. Ternyata setelah

itu didapati bahwa mereka berdua membawa ceret itu, maka saat itu
juga sumpatr dikembalikan kepada wali mayit terhadap apa yang

mereka katakan berkaitan dengan saudara mereka Kemudian dua

orang yang lain di antara atrli waris yang lebih dekat kepada orang

yang meninggal, menjarnin keduanya. e8l

13006. Ar-Rabi'menceritakan kepada kami, dia berkata: Asy-
Syaf i menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Said

Muadz bin Musa Al Ja'fari mengabarkan kepada kami dari

Bakir bin Ma'ruf, dari Muqatil bin Hayyan Bakir. ia berkata:

Muqatil berkata: Aku mendapatkan penafsiran ini daxi

Mujatrid, Al Hasan, dan Adh-Dhahhak, yakni tentang firman
Allah SwT, '{q 

Sf fi o;St "oteh dua orang yang adit
di antaro kamu, " maksudnya adalatr dua orang Nasrani yang

berasal dari dua suku, yang pertama dari Tamim dan yang

kedua orang Yaman. Mereka berdua ditemani oleh maula

seseorang dari Quraisy untuk berdagang. Mereka semua naik
kapal. Si Quraisy itu memiliki harta yang diketatrui oleh
keluarganya, yaitu sebuah wadah, pakaian, dan perak. Si

Quraisy itu lalu sakit, maka ia menitipkan wasiat kepada dua

orang kawannya. Kemudian dia meninggal. Ternyata

keduanya mengambil harta miliknya, juga wasiat tersebut,

lalu memberikan wasiat tersebut dan sisa hartanya kepada

pihak keluarga. Pihak keluarga si Quraisy prm mengingkari

e'r Al Mawardi dalam An-Nuktt wa Al Uyun Qnl dan At Baghawi dalam
Ma' al im At-Tarc il Ql3 I 8).
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harta yang sedikit itu, mereka berkata kepada keduanya,

"Sungguh, saudara kami pergi dengan membawa harta yang

lebih banyak daripada yang kalian berikan kepada kami-

Apakatr dia menjual sesuatu, atau membeli sesuatu sehingga

hartanya berkurang? Atau sakitnya lama sehingga hartanya

itu dijadikan biaya untuk berobat?' Mereka berdua

menjawab, "Tidak." Mereka lalu berkata, *Jika demikian,

kalian telatl bedfiiaoat! "

Pihak keluarga lalu mengajukan masalah itu kepada Nabi

SAW. Kemudian turunlah finnan Allah SWT, ,ii W--# i't* t;(."Hai orang-orang yang beriman....maka

hendaHah (wasiat itu) disaksikan.... " .

Ketika ditunmkan firman Allah SWT yang menyatakan

bahwa mereka harus ditahan setelatr shalat, Rasulullah SAW

pun memerintahkanny4 maka mereka berdiri setelatr shalat

dan bersumpatr atas nama Allah, Rabb sekalian alam, "Tuan

kalian hanya meninggalkan harta yang kami berikan kepada

kalian. @emi Allah), kami tidak akan membeli dengan

sumpatr ini harga yang sedikit (rmtuk kepentingan

seseorang), walaupun dia karib-kerabat. Tidak (pula) kami

menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami

kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang

berdosa." Setelah bersumpatr mereka pun dibebaskan

kembali.

Mereka kemudian mendapatkan wadatr yang dimiliki si

mayit, maka kedua orang itr"r dipanggil kembali. Mereka lalu

berkata, *Kami membelinya selagi dia masih hidup!" Mereka

-
{-et_l
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lantas diminta unhrk memberikan bukti, akan tetapi mereka

tidak sanggup.

Mereka lalu mengajtrkan masalatr itu kepada baginda Nabi
SAW. Allah SWT lalu menurwrkan firman-Nya, & * it|

Wn,4:* facirt;zf dt'& ful t$i g q:w, bY 3- efb cyTtlar dli't\ ot-:i ,l;*ifi\ CY-{* e!;yt "Jika dikctahui bahwa kedua (saksi itu)
membuat dosa, mala dua orang yang lain di antara ahli
waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang
meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantilcannya,

lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. " Maksud dari
menggantikannya adalah menggantikan dua orang yang

berasal dari dua negeri tersebut ketika mereka

menyembunyikan kebenaran. Mereka bersumpah dengan

berkata, "Harta saudara kami adalatr ini dan itu, dan apa yang

dituntut dari dua orang itu adalah benar. Kalni juga tidak
mslanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian,
tentulatr termasuk orang yang menganiaya diri sendiri."
Itulah perkataan dul orang saksi dari keluarga si mafit. ayt

W., tE ,3:3U ,3t_ o1 t;J ',rtu tebih dekot untuk
(menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya

menurut apa yang sebenarrqta," Maksudny4 diharapkan
keduanya dan semua manusia kembali seeerti itu.e82

Abu Je'far berkata: Riwayat yang kami rmgkapkan tadi
merupakan dalil atas kebenaran pendapat yang kami nyatalcan, yakni
sunpatr kepada para salcsi dalam ayat ini hanyalah krena tuntutan
ahli waris kepada orang yang dititipi wasiat, lcarena khianat atas harta

m Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir Q1444)dari lbnu Abbls.
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yang dititipkan kepada mereka, atau yang lainnya, orang yang

menuntutnya harus disertai bukti.

Juga menunfukkan batrwa pengalihan sumpatr kepada atrli

waris terjadi setelah didapati batrwa dua orang saksi tersebut

berkhianat dalam sumpatrnya. Jadi, kaum tersebut menyatakan batrwa

si mayit memiliki tuntutan atas perpindatran hal( milik kepada mereka

berdu4 yakni dengan tidak adanya sebagian harta. Hal itulah yang

menjadikan zumpatr ditetapkan kepada atrli waris, bukan kepada orang

yang dihrrhrt, sementara bukti ditetapkan untuk si penrmhrt.

Juga menunjukkan rusaktya pendapat yang kami sebutkan,

dan bertentangan dengan ayat.

Riwayat tersebut juga memberikan penjelasan terang, bahwa

makna iiqel' yang Allah ungkapkan pada awal kisatr ini adalah

sumpah, seperti dirurgkapkan oleh-Nya pada tempat lain, misalnya
" * B'# 6 liS |:*i'ifr -JW'|L 

K, t;G:'5 "iii,.$g@ C)Pi i ,ij|' "ian orang-orang yang menuduh istrinya

(berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain

diri mereka sendiri, maka persalaian orang rtu ialah empat kali

bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhrrya dia adalah termasuk

orang-orangyang benar. " (Qs.An-Nuur pal Q.

Jadi ;'r(}Jl dalam ayat tersebut aninya sumpah, yang diambil

dari nngkapan at$nlt 'd ;l !u, #1 "Aht bersumpah atas noma

Allah, bahwa aht termasuk orang yang berkata jujur. "

Demikian pula makna firman Allah SWT, '#.itW, yakni,

"Sumpah di antara kalian." Apabila salah seorang lamu menghodapi

lrematian, sedang dia akan berttasiat, maksudnya adalah, dua orang

yang adil di antara kalian bersumpatr, yakni ketika ada dua orang yang

diamanati, lantas diragukan. Atau dua orang dari nonmuslim, lantas
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diduga berkhianat. Itu karena ketika Allah SWT menuturkan

perpindatran sumpah dari dua orang yang nampak pengkhianatannya

k:r*-9* orT1yang lain, Dia berfirman, 
-Gl#i 6\ 9Lr6

ry.rd .r --i-t "Lalu kcduanya bersumpah dengan nama Allah,
'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada

persaksian kedua saksi itui dan maklum adanya bahwa keluarga

mayit yang menjadi penuntut bagi kedua orang yang berkhianat itu
tidak bisa menjadi saksi. Dalam arti persaksian yang diambil

dengannya hak penuntut dari orang yang dituntut, karena tidak

diketatrui adanya hukum Allatl yang menetapkan sumpatr kepada

orang yang dituntut tanpa bukti atau penetapan darinya.

Jika makna tafazh q:ti:r ,r 3 -fi:fi 
adalatr,

"Sumpah kami lebih berhak dari sumpah mereka berdua," maka

demikian pula zumpatr dua orang yang dituduh berkhianat, adalah

makna dari lafazh 55r!'Jl dalam firman-Nya, 4.# ,t 3
"Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada

persalrsian kcdua saksi itu." Jadi, benar batrwa makna firman Allah
swT, '#i*t 

"a"tah 
syahadahpada firman-Nya, 3-fi4:n

4.$ *yakni mengandung makna sumpatr.

Abu Ja'far berkata: Ahli qira'at berbeda pendapat tentang

bacaan finrran-Ny4 d;yi 'rr* 'rul 
ir-$i C "Di antara ahti

waris yang berhak yang lebih dekat kcpada orang yang meninggal. "

Pertama: Ulama qira'ah dari Hijaz, Irak, dan Syanr

',3ri-t Oiiil'U dengan hunrf ta yang di-mernbacanya, 9$i\t 'fi
dhonah-l<n.
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Kedua: Diriwayatkan dari Ali, Ubay bin Ka'ab, dan Hasan Al

Bashri, balrwa mereka membacanya, 'rr* 'gr:.1 'u-$t g,dengan
huruf ra yary di-fathah-kan.

Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan Lafazh *;*'U
Pertama: Mayoritas ulama Madinah, Syam, dan Bashrah,

membacanya orllilr.

Kedua: Mayoritas ulama Kufatr membacanya .5tjlr.e83

Ketiga: Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, bahwa dia

membacanya ,fi';il'i-S 'ruti$ig .'*
Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling tepat dari dua

bacaan tersebut adalah yang membacanya dengan huruf ta yarrg

berharakat dhammah, karena adanya kesepakatan ulama qira'at

terhadap bacaan tersebut, yang didukung oleh mayoritas ulama tafsir

yang menyatakan kebenaran maknanya, yakni, "Maka dua orang

yang lain dari kcluarga mayit yang telah diWtianati oleh mereka

berdua menggantikan orang yang berhak mendapatkan dosa korena

pengWianatan yang mereka lahtlcan terhadap harta si mcyit. "

Hafsh memb aca 'r1i^Lt i-)Jt Vj dengan huruf ia dan ta berharukat fathah,
dan jika letaknya pada awal kalimat, maka huruf alif-nyt berharakat kasrah

Sf-1. Sementara yang lain membacanya dengan huruf ra berharakat dhammah

dan huruf fta berharakat kasrah. Jika letakya di awal, maka huruf alif-nya

berharakat dhammah. Adapun Hamzah, membacanya 'd3\\'*,yakni dalam

bentuk jamak. Sementara yang lain membacanya oJi!' aau- bentuk tatsniah.

Lihat kitab At-Taisir /i Al Qira'ati As-Sab'i (83) dan Ibnu Al lavzi dalam Zad
Al MasirQlUg).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (21449) dan Ibnu Hayyan dalam Al Bahr Al
Muhith(41400).
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Sebelumnya kami telatr menjelaskan ulama yang mengatakan

demikian, atau sebagian besar dari merekq dan akan kami ungkapkan

sisanya, insya Allah:

13007. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, 't*l'* "Mapn

hendaklah (wasiat itu) disattsilcan," batrwa seorang mukmin

meninggal dengan dihadiri dua orang muslim atau kafir,

tidak ada yang lain. Jika ahli waris meridhai hafia

peninggatan yang diberikannya, maka selesailah urusannya'

akan tetapi jika kedua saksi itu tertuduh, maka keduanya

bersumpatr batrwa mereka berdua memang benar. Tetapi jika

dua orang dari ahli waris yang paling dekat dengan si mayit

menemukan kedustaan, maka dua orang dari ahli waris yang

pating dekat dengan si mayit bersumpatr, artinya mereka

(kedua saksi) dinyatakan berdosa dan sumpatr keduanya

dinyatakan batrl.e8s

Aku menduga kelompok yang membacanya dengan htuuf ta

berharakat fattuh memahami ayat tadi dengan makna "Maka

dua orang mengganti kedudukannya." Yakni kedudukan dua

orang yang didapati berkhianat dalam bersumpatr.

Lantas yang dimaksud dengan ry y. 'Ole*li adalatl

tuduhan dari orang vane lebih berhak kepada dua orang yang

diamanati hart4 karena pengkhianatan mereka dalam bersumpatr.

e85 Ibnu Al Jauzi dalam 7-ad Al Masir Q1445).
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Adapun yang dimaksud dengan lebih berhalr, adalatr lebih

berhak terhadap maylt.

Demikianlatr bacaan dari kelompok yang meriwayatkannya,

mereka membacanya'gg'u$l C.,vakni dengan harak,at fathah.
Adapun |$ili adalah dua orang yang lebih berhak terhadap mayit

dan hartanya.

Ini merupakan pendapat yang benar dan bacaan yang disatrkan,

akan tetapi kami memilih bacaan yang lain, karena kesepakatan hujjatt

dari para ahli qira'a! yang disertai dengan kesesuaiannya dengan

makna yang kami riwayatkan dari para sahabat dan tabiin.

13008. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya

bin Adam menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu

Ishaq, dari Abu Abdurratrman dan Kuraib, dari Ali, dia

membacanya g$ilr #|eg', o+tt e.es6

13009. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik bin

Ismail menceritakan kepada kami dari Hammad bin Zud,

dari Washil 
-mantan 

budak Abu Uyainalr-, dari Yahya bin

Uqail, dari Yahya bin Ya'mar, dari Ubay bin Ka'ab, dia

membacanya qr;illr'*'&r'u-;1,'u."'
Abu Ja'far berkata: Berkaitan dengan latazh oUllt, maka

bacaan yang lebih tepat menurut kami adalah, lUlitr, karena memang

itulah bacaan yang maknanya benar. Tegasnya, makna firman Allatl
swr, n;;*t 'rr* '6r:J 'u-$i C.ti;ti1 olfi- ;rttb adalah,

"Maka dua orangyang lain menggantikan kcdudukan mereka berdua,

yafui kcdudukan dua orang yang telah berffitianat kcpada mereka. "

Al Farra dalarn Ma'an Al Qur'an (11324) dan Abu Hayyan dalan Al Bahr Al
Muhith(41397).
rbid.
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Selanjutnya lafazh i)t dibuang, lantas tempatnya diganti

oleh lafazh 0toll!t, karena merekalatr yang telatr berbuat ztralim dan

dosa kepada mereka berdua, yakni perbuatan khianat yang

menyebabkan mereka berhak mendapatkan dosa.

Seperti yang telah kami jelaskan sebelumny4 di antara

kebiasaan orang Arab adalah membuang mashdar, lantas diganti

dengan isim, ataumembuang isim danmenggantinya dengan mashdar-

Termasuk dalam kasus tersebut adalatr tafsiran dalam kisatr yang telatr

kami ungkapkan, yakni firman Allah SwT, d4 F 6W3#
d3i i+;Si 'b Lfii Maknanya luir iild L(. ftendaklatr dua

orang yang menjadi saksi)

Demikian pula firman Atlah SwT, S frJ( gL;"U, b( #
(3 a. ,s;r-^. Allah menyatakan !., kata garfii huruf ha dalanr

ungkapan tersebut kembali kepada lafazh ialalah, padahal maknanya

adalalr, "Kami tidak alcan membeli dengan sumpah atas nama Allah

itu," tegasnya dianggap cukup dengan kembali kepada Lafazh .iint. ltu

karena diduga kuat bahwa pendengar memaharninya demikian. Juga

dianggap cukup hanya dengan menyebutkat lafazh ;ili tanpa

menyebutkan lafazin Oi yang berhak didapatkan oteh dua orang

yang telatr berkhianat kepada mereka berdu4 karena sebelumnya telah

diungkapkan kalimat yang menunjukkan makna demikian, yakni

ungkapan, Gy'(t*t C51 tt 4 i'9 "Jika dikctahui bahwa lcedua

(salrsi itu) membuat dosa."

Adapun kelompok yang membrrcanya 'd)!r, maka lafazfr,

tersebut ditr{ukan sebagai penjelas dari lafazh il-rJt, k*"na lafazh

tersebut dalam bentuk jarnak dan khafadh (di-lra,srah-kan pada huruf

terakhimya). Itulatr satu sisi penafsiran, hanya saja sesuatu dinyatakan

awal jika memiliki akhir. Batrkan sumpah orang-orang yang

i
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berkhianat, pengingkaran dan pengkhianatan tersebut dilakukan

sebelum sumpah mereka, maka sumpah mereka lebih pantas sebagai

strmpah yang terakhir daripada kita menyatakannya sebagai sumpah

yang pertama.

Adapun qira'at yang dihikayatkan dari Al Hasan, adalah

bacaan y ang syadz (nyeleneh), bafikan bacaan y ar]ig syadz sudah cukup

menjadi dalil jauhnya bacaan tersebut dari kebenaran.

Ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang penyebab yang

merafa'-kan lafaztr fl:lili ketika dibaca demikian:

Pertama: Sebagian ulama nafuwu Bashratr menyatakan batrwa

latazh tersebut di-rafa'-kan karena kedudtrkannya sebagai badal dari

lafazh ltoi dalam firman-Nya, l4tfi o!fi- 9ti-6 , mereka

berkata, ..Lantas latazh ot"l1lt yang ma'rifuh bisa menjadi badal

bagi \t?T yarg nakirah, karena Allah SWT berfirman, ;t\fr
'n* 'frl'rji C.lQtlir, "Maka dua orang yang lain di antara

ahli waris yang berlwk...(memajukan tuntutan) untuk

menggantikannya." Seakan-akan Allah telatr membatasinya, sehingga

seperti ma'rifah dari sisi makna, maka Allah SWT menyatakan,

gttili, mereka berkata, "Kasus seperti ini banyak didapatkan."ess

Lantas mereka mengungkapkan bukti kebenaran kaidah itu, seperti

yang diungkapkan dalam bait syair Rajiz berikut ini,

ett 9r;i3li aA"faf, badal dari lafa73, )rf!.. Ibnu As-Sarri berkata dalam seperti

dilartip dalam kitab Al Jont li Ahkam Al Qar'an, Kata tersebut merupakan

badal dalam bentuk ma'rifah dari kata yangnakirah, dan hal itu dibenarkan.

Ada juga yang menyatakan, 'Jika ada kata dalam bentuk nakirah, malca

ditrngkapkan terlebih datrulu, lantas diulangi, maka ia menjadi ma'rifah, seperti

lafazh Lb tlt 9i<*. Kemudian Allah menyatakan 'hq') ,t i$t,
kemudian Allatr menyatak * Letl.
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tr:!'*+, )# i? ..rr/\tW-?:;- *
tr\t:)rtg)Gr

"Ketika dia menguasai berbagai perkara, makowajib lccpadaht

berpuasa sebagai nadzar, demikian pula unta yang disembelih. "e8e

Rajiz berkat4
karena makna yang

demikian.

"Maksudnya fri & 'lTajib kepadaht',

terkandung dalam latazh tersebut memang

Kedua: Sebagian ahli natrwu Kufah mengingkari hal itu.
Mereka berkata, "Lafazh ggiti tidak bisa menjadi badal dari lafazh

9t?T, karena lata/r- OV-i$ disusun sesuai kalimat g6:F- sebab

khabarbelum sempunra r"t"hf, iuefazh b.-
Mereka berkata, *Tidak dibenarkan badal sebelum Hubar

tersebut sempurna. Jadi, tidak dibenarkan kita menyatakan, h,J.'o';j
ui1 A;i 76 'Aht melewati seorang lelaki, yalmi hid, yaig ierdiri
dan duduk'."

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat menurut kami
adalatr yang menyatakan batrwa lafaz/r- gg]ti dr-rafo,-kan sebagai

f il mabni majhul, yakni '# 'rget, dan keduanya diletakkan di
tempat khabar keduanya, sehingga amal yang berlaku padanya sama
dengan amal yang berlaku bagi khabar keduanya. Jadi, maknanya
adalah, "Maka dua orang menggantikan kcdudukan mererra berdua
yalozi dua orang yang telah dituduh melahtkan pengkhianatan.,,

*e Kami tidak mendapatkan riwayat tersebut di luar tafsir Ath-Thabari.
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Lantas lafazh f[tjti diletakkan pada tempat rbi, seperti

kasus pada firman Allah SwT, ijK -r$ ;rlfit ';tlb" &rAb'{41
,g &it $\'J( "Apakah (orang-orang) yorg *r*bui minuman

orang-orang yang mengerjakan haji dan mengunu Masjidil Haram

lramu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan

Hari Kemudian. " (Qs.At-Taubatr [9]: l9).

Maknanya adalah, *Apakatr (orang-orang) yang memberi

minuman kepada oraog-orang yang mengerjakan haji, dan mengurus

Masjidil Haram, kamu samakan dengan imannya oftmg-orang yang

beriman kepada Allatr dan Hari Kemudian?"

Juga seperti kasus pada firman Allah SWT, erfi AV.}S
&;;t "Dan telah diresapkan kc dalam hati mereka itu (kecintaan

menyembah) anok sapi. " (Qs. Al Baqarah l2l:93).

Juga seperti perkataan sebagian orang Hudzail,ry

y\4t i?t:At ,.f{t'.u ...f -jr; t1$. ,;r.r;
"Warung mak menyediakan para pelayan orang asing dengan

rambutnya yang pirang. "9l

Maksud lafazcr.'cljl6 (warung) adalah trjb +tb (remilik
wannrg), maka lafazh 'c;-lt6,. +tb menempati lafazh 'ojb, karena

dimaklumi batrwa wanmg sama sekali tidd< menyediakan pelayan.

Ketika makna tersebut dipahami oleh orang yang mendengarnya,

maka dianggap ctrkup hanya dengan menyebutkan, 'cr-i16.

Dia adalah Al Muandrhil Al Hud'ali, dan ini menrpakan julukannya,
sementara nama aslinya addah Malik bin Uwaimir bin Suwaid bin Hubaisy Al
Hudzali. Lihat kitabll Aghuri Qarcq.
Bait tersebut ada dalam Diwot Hu&aliyin QfzD, Lisan Al Arab (antr: JB
dan c-). Inilah bait Thagyahymg paling baik.
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Demikianlatr kasus pada firman Allah swr, # 
'e|t-$i g.

il;\i, asalnya adalatr WV * 4t Ui,T--Dari katangan
orang yang dikhianati." Artiny4 tefiazn i;r#,ir aiUu*rg, lantas diganti
dengan orang yang dikhianati, maka amal yang berlaku pada kata asal
diberlalnrkan pula pada kata-kata yang mendudukinya.

Yuk"" ayat,'fi adalah r.+1, seperti kasus pada firman Allah
swr, l;'4'" qf. li t*lr,5i t;u C Wt; ,Dan mereko mengitatti
apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kcrajaan sulaiman."
(Qs. Al Baqaratr l2l: lO2). Maknanya adalah irl$ # G.

Juga seperti yang terjadi pada firman Allah SWT, e-$!)ri;
,Fi eL "Dan sesungguhnya Aht akan menyalib kamu selcalian

pada pangkal pohon hrma. " (Qs. Thaahaa l2Ol:71)
Pada ayat pertama, lafazf, 

"1" 
menduduki tempat ,!,

sementara pada ayat kedu4 lafazh r.l menduduki tempat .rtc. Jadi,
keduanya saling bergantian.

Contoh lain adalatr ungkapan syair berikut iri,rn

* * 6:Gl JL ...6jr b:tS 6,sb

"Ketilra lalian menginglcarinya, kalian mengetahuinya bahwa di
semua sisinya darah mengalir dari berbagai lula." ee3

Dia adalah shd(hr bin Abdullah Al Khaitsami, yang dikenal dengan julukan
shakhr Al Gha1y. Dinyatakan demikian karena keburukannyi dan
keputusasaanny a. Lthat Al Aghani Q2l3 47).
Bait tersebut terdapat dalam Diwan Abul Mulatsazr, Shakhr Al Hurrzali dari
Bahar Al Wafir dalam sebuah qasidahyang diawali dengan bait,

b!1$ g.Art't;4,LSt L1.g;rlr st $ il
"Ingatlah perkataan orang jahil, balrua unta yang memirikiiiga puting tidak
sabar untuk diperas."
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Sementara ittl sebagian ularna menafsirkan bahwa maksud

firman Alrah swr, t4:W, ;'Yfr gfL *yTt;di C$l i9 * i'9

*;'^it & 
'6r:J 'u-$i O. , adalah dua orang vang lain dari

kalangan muslimin, atau dua orang yang lebih adil dari dua orang

yang bersumpah pada pertama kalinya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13010. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia berkata:

Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami dari Amir,

dari Syuraih, tentang ayat, AL $ K;i.iatfii:.rji (-y-

F;t U e(A; 6'Fl SL ds d3f i+;ii'b L;i\ {'A
"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang

kamu menghadapi kematian, sedang dia alan berwasiat,

malra hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang

adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama

dengan kamu," dia berkata, "Maksudnya adalatr, 'Jika

seseorang ada di kawasan *itg, dan ia tidak mendapati

seorang muslim pun yang bisa menjadi saksi atas wasiatnya,

maka ia boleh menjadikan seorang Yatrudi, Nasrani, atau

Majusi, sebagai saksinya. Persaksian yang demikian itu
dibenarkan. Lantas jika datang dua orang muslim yang

bersaksi dengan persaksian yang berbeda dengan persaksian

keduanya, maka yang dibenarkan adalatr persaksian dua

Terdapat dalarn Al-Lisan (c,jt) yang dinisbatkan kepada Shakhr Al Gha1ry,

dalan Tafsir Al Qurthubi (61395). Lihat juga pustaka Majma' At-Tsaqafi di Abu
Dhabi.
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orang muslim, sementara persaksian dua orang lainnya -
nonmuslim- dibatalkan' . "ea

l30l l. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang lafazh, p OP batrwa

maknanya adalah, "Jika diketahui pengkhianatan mereka

berdua mereka berdusta atau menyembunyikan kebenaran,

lantas dua orang yang lebih adil bersaksi dengan persaksian

yang berbeda dengan mereka berdu4 maka yang dibenarkan

adalah persaksian dua orang yang terakhir, sementara

persaksian dua orang yang pertama dianggap batal.ees

13012. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha, dia

berkata: Ibnu Abbas mengomentari firman Allah SWT, -,
#';ii '# ' t i-$i, aiu berkata, "Bagaimana bisa

dibaca oUrlt, karena jika demikian artinya maka mereka

berdua masih kecil?"s6

13013. Hannad dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, mereka

berdua berkata: Abdah menceritakan kepada kami dari Abdul
Malik, dari Athq dari Ibnu Abbas, dia berkata: Allatr SWT
berfirman, ,;;yi '# '6r:,1 'u-it -1, dia berkata,

"Dibaca OUrlt, maka artinya mereka berdua masih kecil.

Bagaimana mungkin keduanya menduduki kedudukan

mereka berdua?'s?

Ibnu Athiyyah dalanAl Muharrar Al Wajiz QDSI).
As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (2/344) dan Ibnu Abu Hatim dalam
taftirnya (411233) dari Atha.
As-Suyuthi dalam Ad-Darr Al Montsur Q1344).
Ibid

991
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Abu Ja'far berkata: Menurutku, Ibnu Abbas berpendapat

seperti pendapat yang kami riwayatkan dari Syuraih dan Qatadatr,

bahwa maksudnya adalatr dua orang yang lain dari kalangan muslimin

menduduki kedudukan dua orang Nasrani, atau dua orang dari

kalangan muslimin yang lebih adil dari dua saksi pertama yang

bersumpatr.

Kesepakatan para ularna yang menyatakan bahwa tidak ada

hukum Allah yang menetapkan bahwa seorang saksi tidak wajib

bersumpah, merupakan dalil batrwa penafsiran yang lain 
-yakni 

yang

diungkapkan oleh Al Hasan- serta yang lainnya kala menafsirkan

firman Allah SwT l4:6t byfr gf(iadalahlebih utama.

Adaptrn lafazin lr;lj!i, maknanya adalah, "Yang lebih utama

daripada dua orang yang bersumpah pertama kalinya, adalah yang

lebih utama di sisi si mcyit."

Juga bisa mengandung arti, fiUi W ;*1u, ;:5\i "rong

lebih utama untuk bersumpah dari kcduanya, adalah yang lebih

utama....".

Lantas latazh tl,ii; dihilangkan.

Demikianlah yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab, misalnya
'J$ bI "Si fulan lebih utama, " maksudnya adalatr, |b ,Pl "Lebih

utama dmimu." Jelasnya, hal itu terja.di jika wazan.Si( ait"tutt*
dalam posisi Hnbar. Demikian pula ketika diletakkan dr tempat isim,

dimasuki alif lam, dan merupakan jawab atas perkataan sebelumnya,

misalnya Jaili r.ii (yang ini lebih utama) dan iJpti r.ii, (yang ini

lebih mulia), maksudnya "Yang ini lebih mulia darimu."

Ibnu Zaid berkata" "Maksudnya adalatr yang lebih utama di sisi

si mayit."
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13014. Yunus menceritakan kepadaktr dari Ibnu Wahb, darinya.es

Penakwilan lirman AIIah: ,t 3 -g't#i ;t\ ,Gi
A+,E:i'; 6y try-t3itit1i Li}v (Lata heduanya bersumpah

dengan nama Allah, oSesungguhnya persakian kami labih layah

diterima daripada persaksian hedua sahsi itu, dan kami fidak

melanggar batas. Sesangguhnya kami kalau demikian tentulah

termasuk orang yang mcnganiaya diri sendirl')

Abu Jatfar berkata: Allatr SWT menegaskan, "Lantas dua

orang yang lebih utama dengan sumpatr dan lebih dekat kepada si

maylt daripada dua orang yang berkhianat, menduduki tempat dua

orang yang berkhianat atas harta si mayit. Dia berkata: 'Persaksian

kami lebih utama daripada persaksian mereka berdua.' Maksudny4

sumpatr kami lebih utama daripada sumpatr dua orang yang berhak

mendapatkan dosa, dan lebih utama daripada sumpatr dusta keduanya,

karena mereka berdua telatr berkhianat dalam hal ini dan ini berkaitan

dengan harta mayit dan kami sama sekali tidak melampaui batas

dalam sumpatr.

Sebelumnya karni telah menjelaskan makna lafazh it:*!!i,
yang maknanya melampaui batas.

Firman Allah SwT, i*.;;Bi'; (l (t "sesungguhrrya kami

kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri
sendiri," maknanya adalah, "Jika kami melampaui batas bersumpatr

-yakri bersumpatr dengan maka sungguh kami temrasuk

orang yang mengambil sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kami

o Ibn, Al Jauzi dalan Qt450) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Ilyun
(477).
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ambil, dan termastrk orang yang mengambil harta orang lain dengan

sumpah dusta."

c{rc

'.,;,'"q';;6r:rq l-W cF ir#\:t';,r_t ir"j iy:
'4r;rt 

ij$ e #{'iib i;lV'rfr 6t:; 6
'Ttu lebih dekat uaatk (menjadilcan Pan salail

mengemul<alcan percalcsiannq menurut apa yang
sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka)
menwa akut al<an dikertafikan sumpahnya (kepada ahli

vnris) sesudalt merelca bersumpalt. Dan beral<tvalalt
kepada Allah dan deagarlcanlal (perhah.Nya). Allat, tidak

memberi petunjuk kepada orangorang yaag fasik.,'
(Qr. Al Maa'idah [5]: 108)

Pena*wilalfirylo AIIah: i-ui;, tF ;#\68.1 b;l$t
# '-r:r "fi :j oi flfl (rta tebih deiat untuk [ntcnjadikan para
salwiJ mcngemukahan penaksiannya menurut qpa yang sebenarnya,
dan [kbih dehat untuk menjadikan mcrehal merasa tahut akan
dikembalikan sampahnya [kepada ahli warisJ sesudah mereka
benmtpah)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan OUi, maksud-
Nya adalatr apa yar,g Ku katakan tentang masalah wasiat. yakni, jika
kalian ragu dalam urusan mereka, dan menuduh mereka berkhianat
dalam harta si mayit, lantas mereka ditatran setelatr shalat, juga
mereka dipinta untuk bersumpah atas apa yang mereka katakan

\'
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berkaitan dengan wasiat. Hal itu lebih dekat untuk (menjadikan para

saksi) mengemukakan persaksiannya menurut hal yang sebenarnya.

Yakni, jika prosedur tersebut kalian lakukan, maka itu lebih

mendorong mereka untuk jujrn dalam bersumpatr, tidak

menyembunyikan, menetapkan yang hak, dan tidak berkhianat.

Firman A[ah swr, # c'fi'33 ;\Vr6- t "Dan (tebih

dekat untuk menjodikon mereka) merasa tahtt akan dikcmbalikan

sumpahnya (kepado ohli waris) sesudoh mereka bersumpah,"

maknanya adalah,'Lebih memungkinkan orang-oftmg yang diwasiati,

yakni mereka yang didapati berhak mendapatkan dosa atas

pengkhianatan sumpah atas nama Allah, bahwa sumpatr mereka

dikembalikan kepada keluarga mayit, setelah didapati bahwa sumpah

mereka adalah dusta Dengannya, mereka berkata jujur dalam sumpatr

dan pcrsaksian karena talcut harga diri mereka dipermaltrkan, dan takut

mendapatkan balasan atas pengkhianatan mereka terhadap keluarga

mayit dm ahli warisnya."

Makna yang kami ungkapkan tersebut sama seperti yang

dikatakan oleh ahli tafsr, dan riwayat yang menjelaskannya telah

kami ungkapkao, namun akan kami sebutkan riwayat lain yang

menjelaskanny4 yakni:

13015. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abu ThalhalU dari Ibnu Abbas, tentang fimran Allatt SWT,

*yktl Cifr & * ,$ "Jika dihctohui bohwa kedua

(saksi in) membuot dosa," bahwa maknanya adalah, *Jika

didapati bahwa dua orang kafir itu berlaku dusta. t)$J6
qli; i$!i-'uata dua orang yang lain...(memaiukan
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tuntutan) untuk menggantikanrrya'. Maknanya adalah, *Dari

kalangan keluarga mayrt, lantas mereka bersumpatr atas nama

Allah, bahwa persaksian dua orang kafir itu adalah batil, dan

kami tidak melampaui batas." Akhirnya persaksian dua orang

kafir itu ditolak, dan diterimalatr persaksian keluarga mayit.

Allah SWT menyatakan, "Hd itu lebih dekat untuk
meqiadikan paru saksi yang kafir mengemtrkakan

persaksiannya menurut hal yang sebenarnya, dan lebih dekat
untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan
sumpaturya sesudah mereka bersumpatr. Jadi, dua orang
muslim yang bersaksi itu tidak harus bersumpatr, karena

sumpah hanya berlaku jika mereka orang kafir.,,s

13016. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:
Yazid bin Zurai'menceritakan kepada kami, dia berkata: Said
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman
Atlah swr, ,3$U'tjt ,1 O3 iift ,,rtu tebih detrat untuk
(menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya,"
bahwa maknanya adalah, '.Hal itu lebih memungkinkan
mereka untuk berlaku jujur dalam persaksian, dan lebih takut
dengan hukuman."looo

13017. Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, dja berkata: Ibnu Zatd berkat4
tentang firman Allah swT, "# 'ir r$J ';j 6 r34 ;i
"Dan (ebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa tahtt
alran dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah

ry lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4fi233)dan Ibnu Al Jauzi dalan zad At
Masir (2/446\.t* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4fi235\.

I

b
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mereka bersumpah, " dia berkata, "Batallatr sumpah mereka,

dan diambillah sumpah selainnyu. erlOOl

Ada pula yang berpendapat batrwa maknanya adalatr, "Kalian

menahan mereka berdua setelatr shalat." Hal itu lebih memungkinkan

bagi mereka untuk melakukan persaksian menurut hal yang

sebenarnya, kemudian dua orang yang lain menggantikannya.

Riwayat yang menjelaskan bal itu adalah:

13018. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, dia berkata, "Mereka ditnnggu sampai usai

menunaikan shalat sesuai dengan agama mereka, lalu

bersumpah, 'Kami tidak menukamya dengan harga yang

rendah (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib-

kerabat kami, dan kami tidak menyembunyikan persaksian

atas nama Allah. Jika demikian, maka kami termasuk orang-

orang yang berlaku dos4 yakni saudara kalian telah

berwasiat dengan ini, dan itulah hartapeninggalannya'."

Imam lalu berkata 
-setelatr 

mereka bersumpalr-, "Jjika

kalian menyembunyikannya atau berkhianat, maka kami akan

membeberkannya di hadapan kaum kalian, sehingga persaksian kalian

tidak akan diterima. Bahkan aku akan memberikan sanksi kepada

kalian." Jika Imam telatr mengatakan hal tersebut, maka itu lebih

dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan persaksian yang

sebenarnya.lm2

r@r As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Moisttr (2t344), dan tanpa menyebutkan
sumbemya.

r@ As-suyuthi dalam Ad-Dur At Mat$u QB44).



fdstAfi:Itut
t

Penarwilan fiman Allah: f$i oti {':"ft ifiV'if, i}il;
'Ur;rti @an bertakwalah kepoda Attah dan dengarhantah [perintah-

NyaJ Allah tidah memberi petunjuh hepadt orangotang yangfasik)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Wahai

manusia, takutlatr kepada-Ktr, dan hendaklah kalian metasa diawasi

dalam sumpatr kaliaru sehingga kalian tidak bersuurpah duste tidak

mengambil harta haram dengannya, dan tidak berkhianat alas amanat

yang diserahkan kepada kalian. Dengarkanlah apa yang dikatakan dan

dinasihatkan untuk kalian, lantas amalkanlah!

Fir:rran Allah, '4;irt f$i of { Kft "Allah tidak memberi

petunjuk kepada orang-orang yang fasik, " maknanya adalalL *Allah

SWT tidak memberikan taufik kepada orang yang fasik dal,m perintatr

Rabbnya, yakni orang yang menentangnya dan menaati syetan.

Ibnu Zaid pernah mengatakan bahwa yang dimaksud denganal

fasiq dalam ayat ini adalah orang yang berdusta.

13019. Yunus menceritakan kepadakq dia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zaid berkata"

tentang firman Allah SwT, 'bi;ifr f$i "*- 
{'Kft "Allah

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasih"
yakni para pendusta. loo3

Ungkapan Ibnu Zaid 
-menurut 

kami- sama sekali tidak

tertolak, hanya saja Allatr SWT menuturkan berita tersebut dalam

bentuk umum, batrwa Dia tidak memberikan hidayah kgpada orang-

orang yang fasik. Ayat itu sama sekali tidak dibatasi, baik dengan

berita maupun dengan akal, maka kita harus msmahaminya dengan

semua arti yang terkandung dalam katafisq.

I
r@3 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya(t1235).

-@t
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Para ulama berbeda pendapat tentang hulcum dua ayat ini; ayat

tersebut di-mansukh atau muhkam?

Pertama: Sebagian ulama menyatakan batrwa ayat tersebut di-
mansuWt.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13020. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Idris menceritakan kepada kami dari seseorang yang dia

sebutkan nzrmanya, dari Hammad, dari Ibrahim, dia berkata,
*Ayat tersebut manstt*t."rw

13021. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dia berkat4 "Ayat
iru di-nosa*:h, yakni firman Allah SWT, ia $f, t-if (Y'# 'Hai orang-orang yang beriman....malca hendaklah

(wasiat itu) disaksil(an'. "rNS

Kedua: Sebagian ulama menyatakan bahwa ayat tersebut

muhkam. Kami telatr menyebutkan pendapat mayoritas ulama pada

penj elasan sebelumnya.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat dalam

masalatr ini adalah, hukum ayat tidak di-naskh karena di antara hukum
yang Allah tetapkan sejak Nabi Muhammad SAW diutus sampai hari
ini adalah, si terdakwa dalam perkara yang dimiliki manusia tidak

ru lbnu Athiryah dalan Al Muhuru Al Wajiz QDSI, 2SZ).
tm5 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya(3rll}3li.
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akan terbebas kecuali dengan sumpah. Lantas sumpatr tersebut

dibenarkan ketika pendakwa tidak memiliki bukti.

Demikian pula jika seorang pendakwa mengaku batrwa harta

yang ada pada si terdakwa adalah miliknya. Lantas terdakwa berkata,

"Itu milikku, aku membelinya dari si pendakwa." Perkataan yang

diterima adalah perkataan si pendakwa, bukan si terdakwa dengan

sumpahnya, kecuali si terdakwa memiliki bukti batrwa dia memang

benar membelinya dari si pendakwa. Jika hal itu merupakan hukum

Allah yang tidak diperselisihkan di antara para ulama, maka dua ayat

yang memerintahkan wasiat kepada dua orang yang adil dari kalangan

muslim atau dua orang lairurya, hanya menjadikan Nabi SAW

mewajibkan sumpah bagi dua orang yang dititipi wasiat ketika atrli

waris menuduhnya. Kemudian si tertuduh sama sekali tidak

diwajibkan sesuatu setelatr mereka bersumpah, sehingga pihak atrli

waris menyatakan bahwa harta si mayit berada di tangan dua orang

yang bersaksi, lantas keduanya menyatakan bahwa mereka berdua

membelinya dari si mayit. Kda itu Nabi SAW mewajibkan atrli waris

untuk bersumpatr, karena orang yang dititipi wasiat berubatr

kedudukannya sebagai pendakwa, dengan pernyataan mereka berdua

bahwa harta itu mereka miliki dengan membelinya dari si mayit.

Lantas ketika itu pula mereka berdua membutuhkan bukti yang

membenarkan pengakuannya. Oleh karena itu, ahli waris lebih berhak

untuk bersumpatr dari keduanya.

Demikianlatr makna firman Allah SWT, W 41it* i,y

fi} r# Ert:#-.#rl.$i oq:w, ovfi- n?1a cy
L l'l-Vg .t .-i-t U q.:J "Jika dikctahui bahwa kcdua (saksi itu)

membuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang

berhak yang lebih dekat kcpada orang yang meninggal (memajukan
i

I
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tuntutan) untuk menggantikannya, lalu lceduanya bersumpah dengan
nama Allah, 'sesungguhnya persaksian lami lebih layak diterima
daripada persaksian kedua saksi itu'."

Jika penafsirannya demikian, maka tidak ada alasan bagi
kelompok yang menyatakan bahwa ayat tersebtt mansuWu karena

tidak dibenarkan menyatakan hukum Allah di-naskh kecuali dengan

khabar yang memutus berbagai alas an, baik berita dari Allah maupun
dari Rasulullatr, atau dengan banyak khabar tentangnya.

ooc

ug + { iJ6';I:;Ti(, 3r7,. "#Si tii & i;
"#iiGa" (Ingatlah), hari ili waku Allah nrengumpull<an para rastrl

lalu Allahbertarya (lnpdfu rnuel<a), 'AOa iawaban
l<awmw terhaday Gmtm)rnt?' Para rasttl muriawab,

'Tidak ada pmgetalunr.l<firri (tentang iar); serurrgul*yo
Engl<aulah yang nrengetahui pul<ma ydrJg gaib'.u

(Qs. AlMaa'idah [5]: 109)

penakrrilao_yyro.Atgl;_';{j$(3fr i7!Si,ni'*;;-
',#r 5; A 

"6Lfu 
A, { iJ6 6angailan1, hari di wakti Attah

mengumpulkan para rasul lalu Allah bertanya fhepada merekaJ,

"Apa jawaban kaummu terhadap [seruanJmu?,, para rasul
menjawab, "Tidak da pengetahuan kami [tentang iluJ;
sesungguhnya Enghaulah yang mengetahui perkara yang gaib.,)
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Abu Jatfar berkata: Maknanya adalah, "Wahai manusi4

dengarkanlah nasihat dan peringatan-Ku untuk kalian, (dan ingatlah)

hari saat Allah SWT mengumpulkan para rasul."

Latazh t\i)irt) dihilangkan dan dianggap cukup hanya dengan

lafazh fp?.ry fu tgtt2 6,ua" ayat sebelumnya), seperti ungkapan

dalam syair Rajiz berikut ini,
-. -a. 

)

6t p airS'c;* & ..)'s.fi.iC,E riSL

"Aht memberinya jerami sebagai *o*ron dan air yang dingin

sehingga tiba musim dingin dengan mencucurkan air mata."rN6

Maksudnya adalah, $y.ir; @i "Dan aku memberikannya

air dingin " Lantas dianggap cukup dengan latazh til. tliilb, karena

orang yang mendengarkan akan paham walaupun kalimat tersebut

tidak diungkapkan.

Demikian pula dalam firman Allatr SwT, fiSi'ni '62-;;-,
lafazin t\)i>tj dengan alasan si pendengar bisa memahaminya kendati

kalimat tersebut dihilangkan, karena menganggap cukup dengan

dengarkanlah (perintah-Nya), " sebab ungkapan tersebut mengandwrg

arti peringatan Allah kepada makhlukllyaagdr tidak berlaku maksiat.

Ungkapan, e'tf r'Sr; "Apa jawaban kaummu terhadap

(seruan)mu?" maknanya adalalL "Apa jawaban kaummu ketika kalian

mendakwahkan tauhid kepada mereka" mendakwatrkan ketaatan, dan

meninggalkan kemaksiatan kepada-Ku?" Mereka menjawab, "Kami
tidak mengetahuinya."

Ahli tafsir berbeda pendapat tentang penafsiran ayat tersebut.

'6 Al Fura datam Ma'oi Al Qu'ot QlaD).
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Pertama: Sebagian berpendapat batrwa ayat" ti iit f "Tidak

ada pengetahuan lcami (tentang itu)," sama sekali bukan bentuk

pengingkaran para rasul batrwa mereka mengetatrui apa yang

dilahrkan oleh umatnya, akan tetapi merupakan perkataan yang keluar

secara spontan lantaran kegoncangan yang terjadi pada hari tersebut.

Tetapi kemudian mereka menjawabnya setelah akal mereka sadar atas

persaksian mereka terhadap umat.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13V22. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

suddi, :*gs. 1r.mg"_.+l"t 
swr, Ti(, 3fr S*;i Xi'62 ;;_

Tl 1" ti ij6 -4 "(ngatlah), hari dt waldi Allah
mengumpulkan para rasul lalu Allah bertanya (kcpada

mereka), 'Apa jawaban kaummu terludap (seruan)mu?'

Para rasul menjav,ab, 'Tidak ada pengetahuan kami (tentang

itu)'," dia berkata, "Kala ifu mereka berada di tempat yang

menjadikan akal mereka tak sadar, maka ketika mereka

ditanya, mereka pun menjawab, 'Tidak ada pengetahuan

kami (entang itu)'. Kemudian mereka menempati tempat

lain, lantas mereka menjadi saksi atas kaum mereka."lo07

13023. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dia berkata: Aku
mendengar Al Hasan berkata, tentang finnan Allah SWT, ;;

,gli litl '{4" (ngatlah), hari di waldu Allah

'm lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya(411236) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyun W8).
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mengumpullcan pma rasul," dia berkata, "Disebabkan oleh

kegoncangan Hari Kiartat.'l @8

13024. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari

Irfujahid, tentang firman Allah SwT, 3;i; i*)fiit('{Z i;-
41'(i( "(ngattdt), hari di walctu Allah mengumpulkon

para rasul talu Allah bertanya |rep"da mereka), 'Apa

jawaban kaummu terhadap (seruan)mu'2" Mereka kaget,

lantas Allah bertanya, "Apa yang dijawab umat kepada

kalian?" Mereka berkata, "Tidak ada pengetahuan kami

(tentang itu).'looe

Kedua: Berpendapat batrwa maknanya adalah, "Kami tidak

memiliki pengetatruan akan hal itu, kecuali yang Engkau ajarkan

kepadakami."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13025. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muammal menceritakan kepada karf, dia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Yrjubid, tentang firman Allah SwT, 3;i; i::)i'6i '62;;-
11-(tC "llngatlah), hari di waWu Allah mengumpulkan

para rasul lalu Allah bertanya (kep"da mereka), 'Apa

jau,aban kmntmu terhadap (seruon)mu'?" Mereka

ru Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (411235) dan Al Mawrdi dalam A*Nukst wa

AtIJwQnq.tD Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya (411236), Al Mawardi dalam A*Nuka wa Al
Wu, Qnq, dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masb Q1453).

I
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menjawab, "Kami tidak memiliki pengetatruan akan hal itu,

kecuali yang Engkau ajarkan kepada lroi.nlolo

Ketiga: Berpendapat batrwa maknanya adalatr, "Kami tidak

mengetatrui kecuali ilmu yang Engkau lebih mengetahuinya daripada

kami."

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13026. AI Mutsanna menceritakan kepadakrg dia berkata: AMullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

$bi fhahah,.dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,
'a i* { iJi'$'fc, 31; illt N'*- iI_,, (rnsattahl,

hari di waldu Allah mengumpulkan para rasul lalu Allah

bertanya (kcpada mereka), 'Apa jntaban kaummu terhadap

(seruan)mu?' Para rasul menjav,ab, 'Tidak ada pengetahuan

kami (tentang ittt)'," yakni, "Kecuali ilmu yang Engkau lebih

mengetahuinya daripada karni.r:l0t 1

Keempat: Berpendapat batrwa maksudnya adalatr, "Apa yang

dilakukan oleh mereka setelah kalian tidak ada? Atau perbuatan baru

apa yang mereka lakukan?"

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13027. Al Qasim menceritakan kepada karri, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami,. dia berkata: Hanaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, ;;-

toro lbid.,oi lbid.

i

I
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'A i*., U6 
"4(t(,3X ;*StXt,€Z,,1rngattah), hari

di waldu Allah mengumpulkan para rasul lalu Allah bertanya

(kepada mereka), 'Apa jawaban knummu terhadap

(seruan)mu?' Para rasul menjav,ab, 'Tidak ada pengetahuan

kami (tentang itu)'." Maksudnya adalatr, "Apa yang

dilakukan oleh mereka setelatr kalian tidak ada? Atau

perbuatan bartr apa yang mereka lakukan?" Mereka

menjawab, *Tidak ada pengetahuan kami (entang itu), dan

swrgguh, Engkau Maha Tahu terhadap perkara gaib."tot'

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalatr yang

menyatakan, "Kami tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu,

kecuali ilmu yang Engkau lebih tatru daripada kami." Maksudnya

adalah, "Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ilmu yang kumiliki

tentangnya, juga yang lain." Mereka hanya menafikan ilmu yang tidak

diketatrui oleh Allatr SWT, bukan menafikan bahwa mereka tidak tahu

atas apa yang mereka saksikan, karena bagaimana mungkin demikian,

sementara Allah memberitakan bahwa mereka menjawab atas jawaban

umat mereka, bahkan mereka menjadi saksi atas penyampaian risalatr

kepada umatnya itu. Allah SIMT berfinnan, W'A '&e qKS
15" {'. ,8{; 3}4( i,K, ,rgi (y it:"i \:}r4i )Do, demikian

(pula) kami telah menjadikan kotnu (umat Islam), umat yang adil dan

pilihon agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) marutsia dan agar

Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (Qs. Al
Baqaratr [2]: l43).

Pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Jtraij, yakni, "Apa yang

dilalnrkan oleh mereka setelatr kalian tidak ada? Atau perbuatan baru

t0r2 15oo Athiyyatr dalam Al Muhorar Al Wqjb QD57) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tatail Ql32l).
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apa yang mereka lakukan?" merupakan penafsiran yang tidak
mendasar, karena para nabi sama sekali tidak memiliki ilmu atas

perkara yang akan datang, kecuali berdasarkan ilmu yang Allah
berikan kepada mereka, dan seharusnya jika mereka ditanya terhadap

perkara yang dilakukan setelah mereka, maka pertanyaannya adalah,

"Apa yang Kami sampaikan kepadamu tentang perkara yang akan

mereka lakukan setelatrmu?" Sementara itu, zhahir pertanyaan dalam

ayat tidak menunjukkan hal tersebut.

c{tc

ivqli;'575 {F',t5,#- :ett ;; ii r#-r"i i,6 iy

!!;
b-itjti.ut *;5 c,irxilre ${rt ei'frrr!<jx

,tP.- SiiIttl 2z<

eLr''{: J;6\lti;;}T,24:: n..b4
>tt t?d,\= -!&

itu- .tc iKl a.&4 4i,b ;J$i'i# u,,Bi'
[tp,6;;it*i{r"+i,r,J;;.ii"^Eiiis;31
*|,i{u A*r;yAe J+#L-5; iai'--iti
@,-U'fu $ 

" 
t; oL& t# tji SL1L

" (lngatlah), lrrltika y',J;lah rnmsatalwt, 'Hai Isa Futra
Mary am, ingdloh nilcnat.I(u l<cpadamu dm l<epada ih'm:ru

ili waku Alcu mengwtlcml@nnl ilenganPaiuurl Au/nrr,.
l<firau dapubqbicma dmgan marrusia di waku nwsih

dalilnrbwiarJ dm semdah ilewasa; dm (insatlah) ili wakat
AI<n mmgaim liurnt mmriiq hillonah, Tana ilan lniil, ilmt
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(ingatlah pub) iliwal,rul<ffiw rnembennk dnri tanah (snat
bma*) yarJgbera\abmng dengan izin l<u, tcsrudimt

l<onw mmiup l<epadfirya, lalu bmatk itu meniadi bunmg
(yorrrr sebenmnya) ilengan seizin.I(u. Dan (insmlah) di

w alctu l<fltrru meny anhthlran or ang y dng buta sei at( ilalart
l<anhmgdrJ ibu don uang yangbupenyakit sopak ilengan
seizin'Ku, dan (lnsatlah) di wakul<snau nwrgeluarl<mt

otdng mnti dnrilohtr (meniadihid"p) ilengm seizin r(u,
dm (insulah) ili waku Alcu mffighalnrrgibani rsa'il (dnri

l<einginfln msel<a membtmth l<arau) iti lqta l<f,nau
lrrwngenrul<al<fr rrlrcpadtntsel<al<eterangart.lceteranganyarlg
nyata,lalu orang-uangknfir di antara nrr,.el<abqkatar "lni

ddnklain nwlainkfrrr sihir yarJg rtyatr..,,

(Qs. Al Maa'idah [5]: 110)

Penarrwitan ny: g8ly -r{i?rJ'i;ii6-ii j,6ty
.,lifi ei dr;J ,y €,lS iE ,Al; ai"iir"ii *",i*o Auah

mengatakan, "Hai rsa putra Moryam, ingatlah nikmat-Ku
hepadamu dan kepada ibumu di waktu Ahu menguathan kamu
dengan Ruhul Qudus.)

Abu Ja'far berkata: Ingatlah hari saat Allah mengumpulkan
para rasul, lalu bertanya kepada merek4 '.Apa jawaban kaummu
terhadap seruanmu di dunia?" yalmi tatkala Allah swr berkata kepada
Isa bin Maryam, "Ingatlah nilonat-Ku rrepadamu dan lcepada ibumu di
wafuu Alu menguatkan kamu dengan Ruhul @dus (Jibril AS). "

Jadi, lafazh 3! merupakan shilah dari raf?rzh 4, seakan-
akan maknanya adalatr jawaban apa yang umat Isa katakan kepada Isa.

-@l
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Jika ada yang bertanya, "Bagaimana para rasul semuanya

ditanya tentang jawaban umat mereka pada zanan Isa, padahal pada
zarnan Isa hanya ada sedikit rasul?"

Dijawab, "Bisa saja maksud tatain ;Ii) T1(, 3j+ hanya

sebatas rasul yang diutus pada masa Isa. Lafaztr tersebut diungkapkan
dalam bentuk jarnak Qtlura[), padatral yang dimaksud hanya yang ada

pada masa Isa, seperti redaksi dalam finnan Allah SWT, 'i3 313'U-5i

F W fr S6i i,ti'6t '(Yaitu) orans-or(ms (yans menaati Allah
dan rasul) yang kepado mereka oda orang-orang yang mengatakan,
"Sesungguhnya rtomtsia telah mengwtpulkan pasukan untuk
menyercmg katmt " (Qs. Aali 'Imraan [3]: 173)

Jelasnya" makzud ayat tersebut hanyalah satu orang manusia,
tapi diungkapkan dalam lafazhyang menuqiukkan semua manusia.

Abu Ja'far berkata: Maksud lafazh'Jll j,6 it yatni ketika
Allah benanya, <.f;i it{ry i|r,t$" 6:t-Ei;; ii),fut_
o.!rt q); "Hat Isa putra Maryam, ingatlah nibnarKu kcpadamu

dan kcpada ibumu di wahu Aht menguatkan kamu dengan Ruhur

Qrdus." Maknanya adalah, "Dia bertanye, 'Walni Isa, ingatlah
pertolongan-Ku untubnu dan ibumt+ yabti ketit(a Aht menguatkanmu
dengon Ruhul Qttdus'."

AhIi bahasa berbeda pendapat tentang asal kata <.f;f
Pertama: Sebagian berpendapat batrwa wozan (bentuk kata)

tersebut adalah 'gl$ai,jadi asal kata kerjanya adalatr il-li Getuatan),
seperti latazln'6-ji V ure berasal dan latazl i glr .

Kedua: Berpendapat bahwa wazan-nyaadalah'r!5r,6.

Ketiga: Diriwayatkan dari Mujatrid, dia membacanya, .Lt,t'i it
yang mengandung arti (lliiif dari l<ata rfri.
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Lafazh ,r:ifi ei maksudnya adalatr Jibril, jadi ingatlatr

ketika Aku (Allah) menibantumu dengan Jibril.ro!3

Sebelumnya kami telatr menjelaskan makna lafazh tersebut,

juga maknaAl Qudus, sehingga tidak hanrs diulang kembali.rora

penalcwilan rirman Allah: i,"ilLi )#i a JtSi N3
itt *Lti t'iL if -i-,+Ii'',u;At'1K+i5 1{?i( 3"&
's"o{,u.3i:tu1$*ii#;iUWg*ei&.gib*,i,>;Av;+ iy-lti h#L1y.3.*'- 5f 0!f, &;1 t*
-\j 'v, $yilt; i't & ,i,K ir-1i lA (Kamu dapat berbicara

dengan manusia di wahtu masih dalam buaian dan sesudah dewasa;

dan [ingatlahJ di waktu Aku mengaiar kamu menulis, hikmah,

Taurat dan Injil, dan [ingatlah pulal diwahtu kamu membentuk dari

tanah [suatu bentukJ yang berupa burung dengan izin-Ku,

kemudian karyu meniup kepadanyar lalu bentuk itu meniadi burung

lyang sebenarnyal dengan seizin-Kru Dan [ingatlahJ di wahtu kamu

menyembuhkan otang yang buta seiak dalam handungan ibu dan

orang yang berpenyahit sopah dengan seizin'Ka, dan [ingatlahl di

waktu hamu mengeluorkan otang mati dari hubur [meniadi hidapJ

dengan seilin-Ka, dan [ingatlahl di wahtu Ahu menghalangi boni

fsra'il ldari heinginan mereka membunuh hamuJ di hala hamu

mengemuhahan hepada mereho keterangan-heterangan yang nyala,

lalu orang-orung halir di antara mereha berhata, 'Ini tidak lain

melainkan sihir yang nyata'.')

tor3 Jumhur membacanya dengan htruf ya berharakat syiddah, sementara Mujahid

dan Ibnu Mahidh dengan wazan (Ceib. L/rlat Al Muhith karya Ibnu Ha1ryan

(4t4M).
toro Tafsir suratr Al Baqaratr ayat E7 dai253.
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Abu Ja'fer berkrte: Allah SWT mengabarkan perkataan-Nya

kepada Isa, "Ingatlah nikmat yang Aku berikan kepadarnu dan kepada

ibumu, juga kelcuatan yang aku berikan kepadamu dengan Ruhul

Qudus, yakni ketika kalian bisa bicara kepada manusia ketika dalam

buaian dan setelah dewasa"

Dalam ayat tersebut AUah mengabarkan batrwa Dia telah
memberikan pertolongan kepada Isa dengan Ruhul Qudus ketika
masih dalam buaian hingga dewasa. Jadi, lafazh'5a3, 6i-o11raf-km

kepada lafazt liljt, karena maksudnya adalah ketika masih kecil,
s€eerti firman Allah SwT, q j fuji S1 4;4-G61 "oio berdoa
kcpada koni dalan kcadom furboing, duduk atau berdirl. " (Qs.

Yuunus [0]: l2).

Firman Auah swr, tfl|D 'zKLi; ({di s€3; 13b2 .D

)*t)\le"Dan (ingatlah) di waltu Aht mengajar knmu menulis,

hibnah Tarat dan Injil," Yang dimaksud dengan el Kitab adalah

menulis. Adapun hikmalt adalah pemahauran terhadap kitab yang

Allah turunkan kepadamu, yakni Injil.

Firman Auah swr, j6( i*;{ #i i iiL ig ,Dan

(ingatlah pula) dtwaldu kmn membentuk dari tanah (suau bentuk)
yang bertrya bto'wtg."

j.Si i+7{^ b^y"adalah .Yr ri';ri "Suatu bentukyang
berupa bmotg" 

2

Makna lafazh iil adalall "Kalian membentuk dari tanah

suatu bentuk benrpa bunrng dengan bantuan dan ilmu dari-Ku.'

A '# "Kemudian hanu meniup kcpadanya," artinya,

"Kamu meniup kepada bentuk yang serupa dengan burung itu
sehingga menjadi burung dengan izin-Ku.'
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'r6ii'"#t "Komu menyembuhkan orang yang buta sejak

dalam kandungan ibu." Al abnah adalah kebutaan.

'At,r,diSV "Dan orang yang berpenyakit sopak dengan

seizin-Ku."

Sebelumnya telah kujelaskan makna-makna lafazh tersebut

dengan berbagai dalilnya, sehingga tidak perlu diulang kembali.

Firman Allah swr, 4 ;ylti J*.-fiLe; iiLi{,
g$U."Don (ingatlah) di waktu Aht menghalangi bani Isra'il (dari

lreinginan merelca membunuh kamu) di kala kamu mengemulralmn

lrcpada mereko keterangan-keterangan yang nyata, " Allatl
menyatakan, "Ingat pula nikmat yang Aku berikan kepadamu saat

Aku menghalangi bani Isra'il darimu, padatral sebelumnya mereka

hendak membunuhmu."

#t #f iy'Ot kala kamu mengemukakan kcpada

mereka keterangan-keterangan yang nyata," maksudnya adalah,

"Ketika kamu mendatangkan dalil dan beragam mukjizat yang

menunjukkan kenabianmu, guna membuktikan hakikat kerasulanmu.',

'i;, \;;{ r-$i JG "Laht orang-orang kaJir di antara mereka

berkata, " maksudnya adalatr orang-orang bani Isra'il yang

mengingkari kenabianmu dan mendustakarunu, mereka berkatao 51

-\j';{f16 'Ini tidak lain melainlcan sihir yang nyata'. "

Ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

Pertama: Ahli qira'at Madinatr dan Bashratr membacany4 ;!
34j 't {1i1i "Ini tidak lain melainkon sihir yang nyata,"

yakni yang menjelaskan bagi yang melihatnya, batrwa inilatr sihir
yang tidak hakiki.
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Kedua: Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya, 11 r.ii l:r1

,ry '16, maksudnya, tidaklatr Isa melainkan seorang tukang sihir
yang nyata. Artinya, segala perbuatannya menjelaskan batrwa dia

benar-benar seorang tukang sihir. l0l5

Abu Je'far berkata: Keduanya merupakan bacaan yang

dikenal dan maknanya benar, bahkan makna keduanya sama.

Tegasny4 setiap orang yang disifati dengan pekerjaan sihir, al<arr

disifati sebagai hrkang sihir. Demikian pula dengan orang yang disifati

sebagai hrkang sihir, akan disifati dengan pekerjaan sihir. Jadi,

pekerjaan menur{ukkan pelakunya, sebagaimana pelaku menunjukkan

pekerjaannya, dan sifat menunjukkan orang yang disifati,

sebagaimana sesuatu disifati dengan yang menuqiut&an sifatnya.

Jadi, seseorang boleh membacanya dengan bacaan yang

ulana saja (dari dtra bacaan tersebut), dan ia dianggap benar dalam

Uacaannya.

Itcc

tAt:,YjE $r; 4tlo( 6'oq_,.r1;{t 3yG5 tV
'br&,G\i;:i;

oDur (fin3orlah),l<etita Aku illrrrrtil<*rrlepafu pengililt Isa
yangseti.ar'Belrilrnrlrilahl<ontul<cpad*Ifu fu"Wfu rasttl.

Ktt'. Mqela neniowab, 'Korri tclahbqlman dart

roti Hamzah dan Al Kisai membacanya dengan alif '96, sementara yang lain
membacanya 

"\a.yiJrrs11t 

Bahr Al Muhith olehAbu Hayyan (4l4OA).
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sol<sil<orrlah(wahairas:.tl)bahwasesrrngguhnyal,;orffri
ailaloh or ang- or arJg y orr.g p aath (lnp ddo serttarvrnt )' ."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 111)

Penakwilan fiman Allah: J,\-L( J'u;rt;fii \t$tr'tV
'$A;, G|" t+i; '&t; $6 Jitj @an [insattahJ, heti*a Aku

ilhartan kepada pengikut Isa yang setia, 'Berimanlah kama

kepada-Ku dan hepada rosul-Ku" Mereha meniawab, uKami telah

berinan dan sahsihanlah [wahai rasulJ bahwa sesungguhnyo hami

adalah orang<rrang yang patuh [kepado seruanmuJ.')

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menegaskan, "Ingaflatt

watrai Isa ketika Aku mengilhaurkan kepada kaum Hawari, yakni para

satrabat Isq dalam memperjuangkan agama."

Sebelumnya kami telah menjelaskan kenapa mereka

dfuEmakan Hawari, dengan penjelasan yang cukup sehingga tidak

harus diulang kembali.

Ulama tafsir berbeda pendapat dalam meredaksikan makna

lafazh L"5 !!j, walauprm dari sisi makna sebenarnya hampir

sama.

Pertama: Ada yang menyatakan seperti dalam riwayat berikut

ini:

13028. Mtrhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman Allah SwT, '#r2ti$t ilf 45'tV
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batrwa maknanya adalah, "Kami mengalirkan ke dalam hati

metreka."lol5

Kedua: Ada yang menyatakan bahwa maknanya adalatr, *Aku

mengilhamkannya ke,pada me,reka."

Abu Ja'fer berkata: Makna ayat tersebut adalatr, *Ketika aku

mengilhamkan kepada kaum Hawari agar mereka membenarkan-Ku

dan rasul-Ku, Isa." Lantas mereka berkata, "Kami beriman- 
-yakni

membenarkan perintah-Mw- watrai Rabb! Saksikanlatr pula bahwa

karni semua adalah oftlng-orang yang patuh 
-yakni 

tunduk dengan

penuh kehinaan, mendengar, dan menaati perintatr-Mr-."

{D{tc

" (lngatlah), letika pengilcut pengJll;ur Isabql<ata, 'Hai Isa

Wtr d Mary un, sar,rggtupkah Tulwrtnw memmlntkmt

hidongan itari langit lnpod,kani?' Isa mutiawab,

'Brr:takwalahksladoy'.Jilahiikal<mwbehil'beatlotang
yarrgberimffi'."

(Qs. Al lvlaa'idah [5]: 112)

Penakwihn lim.-an Allah: ;3-;'6 ,H--335:ii6 !t

irL o!6i 1#1 J.F,";At'i"'+-W{'*--s -18 U,i JL

1016 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411242) dan lbnu Al Jauzi dalam zad Al
MasirQl45S).
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'g-Ufi (ingattahJ, ketika pengikut-pengikut fsa berkata, "Hai Isa

pufia Maryam, sangguphah Tuhanmu menurunkan hidangan dari

langil kepada kart?o Isa meniawab, "Bertalwalah hepada Allah
jika kamu betul-betul orang yang beriman.")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Ingatlatt

watrai Isa akan nikmat yang Aku berikan kepadamu, yakni ketika Aku

mengilhamkan kepada kaum Hawari agar mereka beriman kepada-Ku

dan kepada rasul-Ku, yakni ketika mereka berkata, 'Isa bin Maryam,

apakatr Tuhanmu sanggup menurunkan hidangan dari langit??"

Maka kata !ladalah shilahbagi kalimat '*jt.
Ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan kalimat i-{5

1,1. l0l7 
r r

-4-l '

Pertama: Sekelompok sahabat dan tabiin membacanya, Jf
'# yakni dengan huruf fa, sementara lafazh'ols dr-nashab-Y'an.

Maknanya adalalc, "$anggupkah engkau meminta kepada Rabbmu?"

Mereka berkata "Kaum Hawari tidak meragukan batrwa Allatl

SWT sanggup menurunkan hidangan itu kepada mereka, namun yang

mereka tanyakan hanyalatr, 'Sanggupkatr engkau meminta hd itu'?'

13029. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muharnmad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Nafi,

dari Ibnu Umar, dari lbnu Abu Mulaikah, ia berkata: Aisyatr

r0r7 Al Kisai membacanya dengan huruf ra dan ba yang di-nashab-lrarn. Lihat kitab
At-Taisirfi Qira'atis SaD'd (83), dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir Ql 455).

Adapun bacaan dengan huruf Da, telatr diungkapkan oleh At-Tirmidzi dalam Al
Qira'at Q930), dan menyandarkannya kepada Muadz bin Jabal secara marfu'
kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu memberikan komentar, "Hadits tni gharib,
kami tidak mengenalnya kecuali dari Rusydin, dan sanadnya tidak kuat.' Di
antara sebabnya Rusydin bin Sa'ad dan Al Afriqi dilemahkan dalam hadis.
Lihat riwayat Aisyah dan Said bin Jabir dalam masalah ini.
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berkata, "Kaum Hawari sama sekali tidak meraggkan batrwa

Allah sangguP menunrnkan hidangan bagi merekq akan

tetapi mereka berkatq 'Wahai Isq sanggupkah engkau

meminta hal itu kePada Pr55*u:2:: lolt

13030. Ahmad bin Yusuf At-Taghlibi menceritakan kepada kami,

dia berkata: Al Qasim bin Salam menceritakan kepada kami,

dia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami dari Jabir

bin Yazid bin Rifa'atr, dari Hassan bin Mukhariq, dari Said

bin Jabir, dia membacanya seperti ini, 3J:t Aq ii,
lantas dia berkat4 *Apakah engkau sanggup meminta hd itu

kepada Rabbmu? Tidakkah kalian lihat batrwa mereka itu

beriman?-lol9

Kedua: Mayoritas ulama Madinah dan Irak membacanyq ,y
'd*i (dengan huru ya), d- citl (dalarn keadaan rafa), yar,rg

maknanya adalah, "Rabbmu menurunkan untuk kami." Ungkapan

tersebut sarna se,perti perkataan seseorang kepada kawannya,
..SanggUpkatr engkau bangfrn bersamaku?" Padahal dia sendiri tahu

batrwa dia bisa bangrur. Akan tetapi yang dimaksud adalatr, "Bisakatt

engkau bangun bersamaku sekarang?" Dapat pula mengandung arti,
*Apakatr Rabbmu mengabulkan permintaanmu agax menurunkan

hidangan untuk kami?"

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling tepat 
-menwut

kami- adalah yang membacanya dengan huruf ya, yaYsi,'#-'#

,ort Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411243), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun Ql82),dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tarail Q1323).

tore 1gn Hibban dalarn A*-Tsiqa (6D23) dalam biognfi Hassan bin Abil
Maklrariq, As-suyuthi dalan Ad-Durr (3D31), lantas beliau menyebutkan

sumbernya kepada Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Manztrw, dan Ibnu

Mardawih. Ibnu Athilryatr dalanAl Muhsru Al Waib QD59) dan Al Qurthubi
dalam tafsimy a (6 13 65).
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dan huruf bo pada lataz/r.'4!s, yaag di-rafa'-kan. Maknanya adalatr,

"Apakah Rabbmu akan mengabulkanmu jika kamu memohon kepada-

Nya?"

Alasan pendapat tersebut merupakan pendapat yang tepat

adalatr karena perkara yang telatr kami jelaskan sebelumnya, bahwa

kalimat 3irfSi jG ty merupakan shilah dari kalimat *\ti)
Jadi, makna kalimat terselut adalah, g ryt';tl';!tr7r[t A*il\it
ro$'if;- ,y F;t i.t ,# u- t4i-17,irr'i6\\, ,)ht; "Dan ugattih,

kctika Afu mengilhamkan kcpada kaum Hawari, agar mereka beriman

lrcpada-Ku dan kcpada rasul-Ku, yabti kctika kaum Hawari berkata

lrepada Isa, 'Wahai Isa bin Maryatn, akankah Rabbmu

mengabulkanmu'? "

Jadi, jelaslatr batrwa Allah SWT membenci perkataan mereka

itu, bahkan menganggapnya sebagai perkara besar, sehingga

memerintahkan mereka untuk bertobat atas ucapannya itu,

memerintatrkan mereka untuk mengakui kekuasaan Allah, dan

membenarkan rasul-Nya atas segala berita yang dikabarkannya. Oleh

karena itu, Isa berkata kepada mereka" "Bertakwalatr kalian kepada

Allah jika kalian benar-benar beriman."

Perintah Allatr agar mereka bertobat, dan ajakan agar mereka

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ketika mereka mengatakan hal

itu, serta menganggap bahwa ucapan mereka merupakan perkara

besar. Itu semua merupakan dalil yang menunjukkan kebenaran

pendapat yang menyatakan bahwa bacaan yang benar adalatr dengan

huruf ya dan rafa', karena jika ucapan itu dalam bentuk ot W S;

:fl' 
'uin6 tgb l:d ollrfrJtU "Bisakah engkau memohon kepada

Rabbmu agar Dia menurunlcan hidangan bagi kami dari langit?"
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maka tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa ucapan dianggap

masalah besar.

Jilca ada yang berkata, "Perkataan mereka dienggap besar,

ketika mereka mematraminya sebagai pertanyaan tentang tanda

kenabian," maka itu merupakan pernyataan yang salah, karena yang

mempertanyakan tanda kenabian hanyalatr orang-orang yang

mendustakan nabi, seperti yang dilalokan oleh kaum Quraisy ketika

meminta kepada Nabi agar mengubatr shafa menjadi emas,

menjadikan lorong-lorong Makkah sebagai sungai. Juga seperti kaum

Nabi Shatih yang meminta unta kepadanya ketika mereka

a Atau permintaan kaum Nabi Syu'aib kepadanya

agar menjatuhkan langit berkeping-keping."

Mereka telah meletakkan kelompok yang mernbacanya huruf
ta dankata Rabb yarrg di-naslu6-kan (eS jLO pada masalatr yang

lebih besar daripada masalatr yang ingrn mereka hindari.

Atau mereka meminta itu kepada Isa dalam keadaan yakin

batrwa Allatl memiliki seorang nabi dan rasul yang diutus. Atau
mereka yakin batrwa Allah SWT kuasa untuk mengabulkan

permintaan yang mereka ajukan.

Jika itu yang dimaksud, dan mereka memintanya hanya seperti

seorang fakir yang meminta kepada nabi agar nabi memberikan

kekayaan atau kecukupan baginya, maka itu sama sekali bukan
pertanyaan tentang tanda kenabian, sementara berita dari Allatt
tentang mereka sangat bertentangan dengan pemahaman demikian,

karena ketika Isa berkata" "Bertakwalah kepada Allah jika kalian

beriman," mereka berkata kepada Isq "Kami ingin memakan

hidangan itu. Juga supaya tenterarn hati kami, serta yakin batrwa kamu

telatr berkata benar kepada kami."
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Inilatr berita bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui

batrwa Isa telah membenarkan mereka. Demikian pula hati mereka"

tidak puas terhadap benarnya kenabian.

Dengan demikian, tidak ada penjelasan yang lebih terang
darinyq batrwa hati mereka tercamptr oleh penyakit keraguan dalam
agama mereka dan dalam membenarkan rasul mereka. Jadi, srurgguh,

mereka bertanya hal itu sebagai ujian.

Makna yang kauri ungkapkan sama seperti yang dinyatakan
oleh para ularna tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

13031. Al Qasim menceritalcan kepada kami, dia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, dia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Laits, dari Uqail, dari Ibnu Abbas, bahwa
beliau bercerita tentang Isa AS: Isa berkata kepada bani
Isra'il, "Bisakah kalian berpuasa tiga puluh hari? Kemudian
jika kalian memint4 niscaya Allah alcan memberikan apa
yang kalian pint4 karena balasan bagi seorang pekerja adalatr

sesuatu yang sesuai dengan pekerjaan yang dilalnrkannya?,,

Akhirnya mereka melakukannya.

Mereka kemudian berkata, "Wahai pengajar kebaikan,
engkau berkata kepada kami batrwa balasan bagi seorang
pekerja adalatr sesuatu yang sesuai dengan pekerjaan yang
dilakukannya dan engkau memerintalrkan kami unt,k
berpuasa selama tiga hari, lalu kami pun menwraikannya.
Padatral 

-biasanyr kami tidak bekerja .nhrk seseorang

dalam waktu tiga puluh hari, kectrali mereka akan
memberikan makan seusai pekerjaan. Jadi, akankah Rabbmu
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menurunkan hidangan dari langit untuk kami?" Isa berkata

. "Bertakwalatr kalian kepada Allatr, jika kalian beriman'"

3K| ui 
"i 

i 6 &;ri $ r{fr'' th'JLi6 6 lri itre
ii#i , W ;K*ri ingin memakan hidangan itu dan

supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa

kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami meniadi

orang-orcmg yang menyaksikan .hidangan itu." Sampai

firman-Ny4'q. fii'd llJ ib; -'J "Mol- sesungguhnva

Aht akan merryiksanya dengan siksaan yang tidak pernah

Alat timpakan lcepada seorang pun di antara umat manusia.

"Para malaikat lalu terbang dengan membawa hidangan dari

t*gtt" di atasnya ada tujuh ikan dan roti, lalu meletakkannya

di hadapan mereka. Orang yang terakhir makan seperti orang

pertarna di antara mereka."lo2o

13032. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firrran Allah swT, Wi,F-6 4:tU#{,
";At i; i5&, "sanggupkah rulnnmu meiurunkan

hidangan dari longit kepada kami?" bahwa maknanya

adalah, "Mereka berkata, 'Apakatr Rabbmu akan

mengabulkan perrrintaan itu jika kamu memintanya'?" Allah

SWT kemudian mentrunkan hidangan dari langit, yang ada

berbagai makanan kecuali daglng. Mereka pun

memakannya.l@l

r@0 lbnu Abu Hatim dalaur tafsirnya (4D44),Ibnu Katsir dalam tafsimya (41416),

Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir Q1457).
rqzr Al Mawardi dalamAn-NukatwaAl UytnQlSz).
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Latazh ii;5fr dalam wazan elqAi yangberasal dari perkataan

t:S i:t*- iia\ 'itli sv "Si Fulan memberilan malcan kcpada satu

l(aum."

Hal itu seperti ditrngkap dalam syair berikut ini,

itiir 'w'it .o:l J...ir1!!r gu1pt a:l:) r59-

" Kami menghadiahkan kcpala para pemberontak yang diinginlcan

oleh Amirul Muloninin. " to22

Maksud lafai/r- 3qiir adalah yang dipintanya. Adapun

maksud lafazh i:tttir adalah tempat makan. Dinamakan pula irjijr,
karena orang yang makan akan menyantap makanan yang ada di

atasnya. Lafazh stlt artinya yang mabuk laut, yang berasal dari kata

kerja t.r+ Utv.
Firman Allah SwT, '"-t4t, i 'L ,,tL'fi li;J;i "Bertatct'alah

lrcpada Allah jika lamu betul-betul orang yang beriman, " maksudnya

adalah, "Isa berkata kepada kaum Hawari yang berkata, 'Bisakah

Rabbmu menurunkan hidangan dari langit?' Isa berkata, 'Ya kaum,

jadilatr diri kalian sebagai orang yang merasa selalu diawasi dan

takutlah kepada-Nya jika Dia menunrnkan hukuman lantaran ucapan

kalian, karena Allah SWT tidak lematr untuk melakukan apa yang

dikehendaki-Nya dan keraguan yang ada dalam diri kalian terhadap

kekuasaan Allah unhrk menurunkan hidangan dari langit, merupakan

kekufuran. Oleh karena itu, bertal$ralah kepada Allah, bahwa Dia

menurunkan siksa kepada kalian. '4U, i''L bL'Jil@ kamu betul-

betul orang yang beriman". Yakni jika kalian membenarkan ancaman

yang aku ungkapkan, yakni siksa lantaran ucapan kalian'."

'022 Bait ini terdapat da/ran Diwan Ru'bah bin Al Aiai, Maiaz Al Qar'an karya Abu

Ljbaid (1381), Al Lban (entri: a'r), dan Tafsir Al Qurthubi (367).
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tegasnya: bisakatr Rabbmu menurunkan hidangan dari langit!

ccc

-i s i-,|q;i, wt w3L'€ J *iile
@ t-#('uW3K5U3'a

uMqelqberlrata, 'Karni ingin memal<mt.hidmgarr iat darr

sntp dy d tenter art hflti kr;rmi dm rup ay a lami y akin b ahw a

lsnw telah bqlcata benm lnpada k$ni, dflr. l<flrrri maf adi
oftmg ordr.g y arrg nwny akil<m hidangdrr iht' ."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 113)

Penakwilan lirman Allah: 'AaT, q:. 'Eli 6 fr| $('
"'u4*9t$W SKi3i"r'i 6=-{3i G,$ (Mereka birtrata,

"Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami

dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada

kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan

itu")

Abu Ja'far berkata: Kaum Hawari menjawab pernyataan Isa,

ketika dia berkata, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul

orang yang beriman." Mereka berkata, "Kami menyatakan demikian

agar kami bisa makan dari hidangan tersebut. Kami pun dengannya

yakin akan kekuasaan Allah, bahwa Dia kuasa atas segala hal, lantas

tenteramlatr hati kami atas keesaan dan kekuasaan-Nya atas segala hal

yang dikehendaki-Nya. Kami pun tahu bahwa engkau berkata benar

dalam segala berita yang kau kabarkan, yakni bahwa engkau seorang
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rasul. selanjutrya, kami menjadi saksi atas hidangan tersebut. Artiny4
kamu termasuk orang yang bersaksi bahwa Allah telah menurunkan
hujjah yang menunjukkan keesaan dan kekuasaan-Nya. Juga hujjah
atas kebenaran kenabian yang kau katakan."

ooc

13( ii'ry,w iirr; iti ;;$ ;'Y-\v
7 .rd, L6;t;,lri'rl;; (rrtj tXiJ. t"r* 6 3K

@tg-ri
"Isa putra Maryarn berdoa, 'Ya Tuhan l<arni amutl<mtlah

kirmrya lnprdo l<ami suafii hidmgan dnri lf,rrgit (yang hari
ttmumya) a\&rJ meniadi hmi rayabagi lloani yaiu udng.
otaflg yar.gbqsamal<anli dan yang datang sesudahkami,
dmr menjadi tmdabagi llrzl<udsa(m Engl<au; bqi rezekilah
l<nrrli, dan Engl,aulah pemberi rezeki yang paling tttarrld,.,,

(Qs. Al Maa'idah I5l Ll4)

r i "trt'E Y'ilWWij.W'e'fri f-,#
q;li Qsa putra Maryam berdoa, t'Ya Tuhan kami turunkanlah

kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit [yang hari
turunnyal akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang
yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi
tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah
pemberi rezekiyang paling utama')
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Abu Je'fer berketa: Inilah berita dari Allah SWT tentang Isa
AS, Allatl SWT mengabulkan permintaan kaum itu, yakni dengan

menunrnkan ffidangen dari langit.

AhIi tafsir berbeda pendapat tentang maksud firman Allatr
SWT, E;t;j t1!!! fr*.6';rf3 "1yorg hari turunnya) akan menjadi
hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang
datang sesudah knml"

Pertame: Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah,
*Hari turmnya itu akan menjadi hari raya yang karni agungkan, juga

oleh orang setelah kami."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13033. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi, tentang fimran Allah SwT, CiSi (* 6 iK3
(;l:j "(Yang hari turumya) akan menjadi hari raya bagi

kami yaitu orang-orang yang bersama komi dan yang datang
sesudah kami, " ia berkata" *Hari turunnya itu akan menjadi
hari raya yang kami agungkan, juga oleh orang setelah
kami."l@

13034. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari eatadatr, tentang firman
Allah swT, ,6;r:.j l(6fii fre 6 if3 ,1yans harr

rB lbnu Abu Hatim dalam rftimya (4fi24g), As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (3D32) dengan menyebutkan Ibnu Jarir, Abu Hatim, dan Abu syaikh
sebagai sumberny4 serta Al Mawardi da/ran An-Nukat wa Al Uyun (ZlS4).
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turuwrya) akan meniadi hari rrya bagi kami yaitu orang'

orang yang bersama kami dan yang datang sesudah komi,"

dia berkata, ..Maksudnya adalah bagi orang setelah

mereka."l@4

13035. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menieritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, i,
t:irt $*-g iK iAi'i rS; ($ "Yo ruhan trami

turunkanlah kiranya lupada lrami suatu hidangan dari langrt

(yang hari turunnya) akan meniadi hari raya bagi kami yaitu

orang-orang yang bersama kami, " ia berkata, "Yakni orang-

orang yang masih hidup kala itu." (,;t:j 'Dan yang datang

sesudah kami', adalah orang-orang setelah mereka."l025

13036. Al Harits menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul

Aziz menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami, tentang firman Allah SWT, i-ifu
6.Cg "(Yang lwri turunnya) akan meniadi hari raya bogi

kami," bahwa mereka berkata, *Kami melaktrkan shalat kala

itu pada setiap dua kali t'nm."lo26

Kedua: Berpendapat batrwa maknanya adalah, "Kami semua

mernakannya".

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

t@4 lbid.t* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(411249) dan Al Mawardi dalam An'Nukot wa

Al UyunQlS4).tw lbid.
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13037. Al Qasim menceritakan kepada karni, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Laits, dari Uqail, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Orang yang berada di akhir memakannya ketika hidangan

itu diletakkan di hadapan mereka, sama seperti orang yang

pertama kali memakannya di antara mereka."lO27

Ketiga: Berpendapat batrwa kala id dikembalikan kepada

Allah SWT, yang artinya hujjah dan bukti bagi Allah SWT.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

menyatakan, "Ia menjadi hari ray4 yang kami menyembatr Rabb kami

pada hari itu, yakni hari ketika hidangan itu diturunkan. Kami pwr

melakukan shalat sebagaimana dilakukan oleh manusia pada hari raya

mereka." Itu karena yang dikenal dari perkataan manusia tentang

lafazh id adalah pendapat yang kami sebutkan, bukan pendapat yang

dikatakan oleh sebagian ulama, batrwa maknanya adalatr hujjah bagi

Allah SWT. Mematrami kalamullatr dengan makna yang dikenal

merupakan hal yang lebih utama" daripada mematraminya dengan

makna yang tidak dikenal, selama kita bisa mematraminya demikian.

Firman Allah SWT, 6;t:j 6lt, makna yang benar adalatr

yang menyatakan, "IJnhrk orang-orang yang hidup di antara kami

pada hari itu, dan unhrk orang yang datang setelahnya." Hal itu
berdasarkan alasan yang telah kami ungkapkan padalafazh, 6 iK
l{.o, karena itulah makna yang lebih dominan.

Firman Allah SwT, ",Iti 'flt.it "Dan menjadi tanda bagi

lrchtasaan Engkaa" mengandung arti, "Tanda dan hujjah dari-Mu

watlai Rabb atas peribadahan kepada-Mu dan keesaan-Mu. Juga

t027 AlMawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun (2l8/).
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sebagai bukti bahwa alcu adalatl rasul untuk mereka yang telah Engkau
utus."

Firman Allah SwT, 'w;1t7rfrff;t; "Beri rezeHlah kami,

dan Engkaulah pemberi rezebi yang paling utama, " maknanya adalatr,

"Berilatr aku rezeki, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi, dan

Engkaulatr yang paling besar memberikan karunia, karena Engkau
tidak pernatr mengungkit-ungkit pemberian. "

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang hidangan tersebut,
diturunkan kepada mereka atau tidak? Kapan hal itu terjadi?

Pertama: Sebagian berpendapat batrwa turun berupa ikan dan

makanan, lantas safu kaum di antara mereka menyantapnya, akan
tetapi diangkat kembali setelah terjadi ragam perilaku yang mereka
lakukan terhadap Allah SWT.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13038. Mtrhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
dia berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu
Ishaq, dari Abu AMirratrman As-Sulami, dia berkata,
"Hidangan tersebut turun berupa roti dan ikan.,:l0ze

13039. Al Husain bin Ali Ash-shuda'i menceritakan kepadaku, dia
berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Al Fudhail,

t02t As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3D36) dengan menisbatkan Ibnu
Anbari dalam Al Adhdadh sebagai sumbernya, Ibnu Athiyyah dalam l/
Muharrar Al Wajiz (2DGl). dan Al eurttrubi dalam tafsirnya(6l3i,lZ).
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dari Athiyyatr, dia berkata, "Hidangan itu addah ikan serta

beragam makan"n."I029

13040. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Fudhail, dari

Masruq, dari Athiyyah, dia berkat4 "Hidangan itu adalatr

ikan, dan beragam makanan yang lain."l030

13041. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya

bin Adam menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Abu
Ishaq, dari Abu AMirrahman, dia berkata, "Hidangan itu
turun berupa roti dan ikan.'lo:t

13042. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Hidangan dengan roti dan ikan ttrrun kepada Isa dan kaum
Hawari, mereka memakannya di mana saja mereka tinggal,
dan kapan saja."lo32

13043. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al
Mun&ir bin An-Nu'man mengabarkan kepada kami, dia
mendengar Wahb bin Mrurabbih berkata, tentang firman
Auah swr, tar* 6 i* j3i 'i 

"{; w jj, ,Y4

Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu

t@ Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411246) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(4/4lr).

'w lbtd.
'0" fbnu Athiyyatr dalan Al Muharrar Al Wajiz QD6l) dan Ibnu Katsir dalam

tafsirnya (4l4lt).t'' Ibnu Athiryatr dalam Al Muhuru Al Wajiz ef26D.
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hidangan dari langit (yang hnri turumya) akan meniadi hari

rrya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan

yang datang sesudah kami," dia berkata, "Sepotong roti dan

ikan turtur kepada mereka."

Al Hasan berkata: Abu Bakar berkata: Lantas aku

menceritakan hal itu kepada Abdush-Shamad bin Ma'qil, dia

berkata: Aku mendengar Wahb, dikatakan kepadanya,
*Apakah sejumlah itu cukup untuk mereka?" Ia menjawab,

"Memang sedikit, tetapi Allah SWT melimpahkan

keberkatran kepada mereka. Satu kaum makan, lantas keluar,

datang lagi yang lain makan, kemudian keluar, hingga

mereka semua makan dan menyisakannya."lo33

13044. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Abu

Yartyq dari Mujahid, dia berkata, "Yaitu makanan yang

turun kepada mereka di mana saja mereka berada."l034

13045. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah swT, lAi'ii+ "Suotu

hidangan dari longit," dia berkata, "Hidangan dengan ragam

makanan di atasnya yang diberikan kepada mereka, yang jika

mereka kufur maka Allah akan menurunkan siksa untuk

mereka."lo35

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(411246).
Ibnu Katsir dalam tafsimya (4/418).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir Ql46l) dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At
Taruil Q1326).

1033

t034

1035
:
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13046. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ma'syar, dari Ishaq bin Abdullatr, bahwa

hidangan itu diturunkan kepada Isa bin Maryam, yang di

dalamnya terdapat tujuh potong roti dan tujuh ekor ikan.

Mereka menyantapnya sesuka hati. Lantas sebagian dari

mereka mencurinya, dia berkata, "Barangkali besok tidak

turun lagi." Akhirnya hidangan tersebut diangkat kembali.l036

13047. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul

A'la menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari

seseorang, dari bani Ajl, dia berkata, *Aku menunaikan

shalat di sisi Ammar bin Yasir, lalu seusai shalat dia berkata,

'Tahukah bagaimana hidangan bani Isra'il?' Aku menjawab,

'Tidak'. Dia (Ammar) lalu berkata, 'Mereka meminta kepada

Isa bin Maryam agar diturunkan hidangan berisi makanan

yang mereka makan dan tidak pernah habis. Lantas dikatakan

kepada mereka (bani Isra'il), 'Nikmat itu akan abadi jika
kalian tidak menyembunyikannya, tidak berkhianat, atau

tidak mengangkatnya. Adapun jika kalian melakukan hal itu,

maka Aku akan menyiksa kalian dengan siksaan yang tidak

pernah Aku berikan kepada seorang manusia pun".

Tidak sampai satu hari, akhirnya mereka

menyembunyikannya, mengangkatnya, dan berkhianat.

Mereka pun disiksa dengan siksaan yang tidak pemah Dia

berikan kepada seorang manusia pun.

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (2/326,327) dan As-Suyuthi dalan Ad-
Durr Al Mantsur (2/348).
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-Allah 
lalu berfirman-, "Kalian wahai orang Arab, datrulu

kalian mengikuti ekor unta dan kambing, lantas Aku (Allatl

SWT) mengutus seorang rasul untuk kalian dari kaum kalian

sendiri, dan kalian pun mengetahui keturunan dan

keadaannya. Aku juga memberitakan kepada kalian melalui

lisan nabi kalian batrwa kalian menguasai kaum Arab,

sementara Aku (Allatr) melarang kalian menimbun emas dan

perak. Demi Allah, tidaklah malam dan siang itu pergi

sehingga kalian menimbunnya, maka Aku siksa kalian

dengan siksaan yang pedih."lo37

13048. Al Hasan bin Qaz'atr Al Bashri menceritakan kepada kami,

dia berkata: Suffan bin Hubaib menceritakan kepada kami,

dia berkata: Said menceritakan kepada kami dari Qatadatr,

dari Khilas bin Amr, dari Ammar bin Yasir, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabd4 "Hidangan itu turun berupa roti
serta daging, dan mereka diperintah agar tidak berWtianat,

tidak menimbun, dan tidak mengambilnya untuk esok hari.

Aknn tetapi merelm berkhianat, menimbun, dan

menganglcatnya, malca merekn dirubah menjadi lcera dan

babi."ro38

13049. Muhammad bin Abdillah bin Bazi' menceritakan kepadaku,

dia berkata: Yusuf bin Khalid menceritakan kepada kami, dia

berkata: Nafi bin Malik menceritakan kepada kami dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang al maa'idaft (hidangan),

dia berkata, "Yaitu makanan yang turun dari langit kepada

mereka di mana saja mereka berada."

1037 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya@lBa\ dengan sedikit diringkas.
1038 At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur'an (3061), Ibnu Katsir dalam tafsirnya

(41417), dan Ibnu Katsir dalam Al Bidryahwa An-NihryahQlS6).

t-
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Kedua: Berpendapat bahwa hidangan tersebut berupa buatt-

buahan dari surga.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13050. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari Said,

dari Qatadah, dari Khilas bin Amr, dari Ammar, dia berkata,

"Hidangan itu turun dalam bentuk buatr-buatran surga, lantas

mereka diperintatrkan untuk tidak menyembunyikannya,

tidak berkhianat, dan tidak menimbunnya. Namun kaum itu

berkhianat, menyembunyikan, dan menimbunnyq maka

Allah SWT merubatr mereka menjadi kera dan babi'' l03e

13051. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, dia berkata: Diceritakan pada

karni batrwa hidangan itu turun berupa buatran surga, dan

mereka diperintatr agar tidak menyembunyikannya, tidak

berkhianat, dan tidak menimbunnya untuk besok, sebagai

ujian dari Allah. Jika mereka melalcukan hal itu, maka Isa

mengabarkannya. Kaum tersebut ternyata berkhianat,

menyembunyikan, dan menimbunnya untuk esok hari.luo

Ketiga: Berpendapat batrwa hidangan itu berupa semua ragam

makanan, kecuali daging.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

r03e Al Mawardi dr/ranAn-NukatwaAl UyanQISS).t* Al Mawardi dalamAn-NulcatwaAl UyunQISS).

I

I
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13052. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Athq dari Maisarah, dia

berkata, "Jika hidangan itu diletakkan untuk bani Isra'il,

maka tangan akan saling berebut ke aneka makanan

tersebut.'lsl

13053. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Yatrya

bin Adam menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Atha,

dari Maisarah dno, Tadzan, mereka berdua berkata, "Tangan

saling berebut ke semua ragam makanan."lB2

13054. Al Harits menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul

Aziz menceritakan kepada kami, dia berkata: Suffan Ats-

Tsauri menceritakan kepada kami dari Atha bin Saib, dari

Tadzmdan_Maisaratr, tentang firman Allah SWT, U# J1
;3f i'rr# W J*- 6 -4: "sangguptrahluhanmu

menurunkan hidangan dari langit kcpada kami? " mereka

berdua berkata, "Mereka melihat tangan-tangan berebut ke

setiap makanan, kecuali d"girrg. "'*'
Keempat: Berpendapat batrwa tidak ada hidangan yang tunrn

kepada bani Isra'il. Kelompok ini lalu berbeda pendapat.

Sebagian berpendapat "Itu hanya perumpamaan dari Allatl
untuk makhluk-Nya. Altah melarang mereka agar tidak bertanya

tentang tanda-tanda kepada nabi Allatr."

r01r Al Mawardi dalam An-Nutcot wa Al Uyan(285) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(4t419).

r0'2 Al Mawardi dalan An-Nu*a wa Al Uyun(ZSs) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(4t4te).

ror3 41 Mawardi dalam An-Nrirat w a Al Uyun (U S5).

I
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Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

13055. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya

bin Adam menceritakan kepada kami dari Syuraiq, dari Laits,

dari Mujatrid, tentang firman Allah SWT, 'i -,-{V W ii
l3i'Turunkanlah kiranya kcpada kami suatu hidangan

dari langit," dia berkata, "Ifu hanya perumpamaan, padahal

tidak ada hidangan yang ditunrnkan kepada metreka"lm

Sebagian lagi berp€ndapat, "Ketika dikatakan kepada mereka,

'Barangsiapa kafir diantaramu sesudah (turun hidangan itu), malca

Aku akan menyiksanya de,ngan siksaan yang tidah pemah Atu
timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia', metreka

memohon ampu& maka tidak ada hidangan yang diturunkan kepada

mctEka-"

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13056. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:

YazlLd bin Zurai menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dia berkata: Hasan

berkata "Ketika dikatakan kepada mereka, 'F4'i i33-;,
'Barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah (twun

hidongan ttu)... '. mereka berkatq 'Kami tidak

membuttrhkannya'. Akhirnya hidangan tersebut tidak

trrnrn'rrl0{5

ru Ibnu Abu Hatim dalaur afsimya (4tl24t) dan Al Mawardi dalan A*Nukat wa
At Wn(a$).rs Al Mawardi &lun A*Nuka va Al lJytnt QISS).
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13057. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur

btn Zadzan, dari Al Hasan, dia berkata tentang hidangan itu,
*Tidak 1**r.rrlo45

13058. Al Harits menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Qasim

bin Salarn menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dia

berkata, *Yaitu hidangan dengan makanan di atasnya. Kala

siksa itu dijelaskan kepada mereka jika mereka kufur, mereka

pun enggan dengan hidangan itu."Ifr?

Abu Ja'far berkete: Pendapat yang tepat adalah yang

menyatakan bahwa Allah SWT menunurkan hidangan kepada mereka

yang meminta Isa agar memohonkan hal itu kepada Rabbnya. Hal itu

berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari Rasulullah SAW, Ptra
satrabat, dan ulama tafsir setelatrnya. Selain itu, Allatr SWT tidak akan

melanggar janji-Nya dan Allah SWT telatr menyatakan dalam kitab-

Nya bglwa Dia mengabulkan permintaan Isa AS ketika dia meminta-

Nyq F{Cq$ $-l,"sesungguhnya Aht akan menurunkan hidangan

itu kcpadama. " Tentu tidak benar jika Allah menyatakan demikian,

kemudian Dia tidak menurunkannya, karena itulah berita dari-Nya,

dan tidak benar jika $latr melyelisihi berita-Nya. Jika dibenarkan

Altah menyatakan, '64; $ii i1-1, "sesungguhrrya Aht akan

menurunlran hidangan itu kcpadamu, " kemudian Dia tidak

menurunkannyq maka sehanrsnya bisa pula-dikatakan batrwa jika ada

orans yang kufir setelatr Allah berfirman, friS -Ag'&!; iS:3- ;:r

'* Ibtd.

'*' Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir Ql46l).
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'u;iii l;tLl ;4i3 -'l t::t; "Barangsiapa yang kaJir diantaramu

sesudah (turun hidangan itu), mala sesungguhnya Afu akan

menyilrsanya dengan siksaan yang tidak pernah Aht timpakan kepoda

seorang pun di antara umat manusia, " maka Dia tidak

mengadzabnya. Dengan kata lain, janji atau ancaman Allatr SWT

sama sekali tidak bermakna.

Mengenai isi hidangan tersebut, maka yang jelas adalatr

makanan, bisa saja ikan dan roti, atau buah-buahan dari surga.

Pengetahuan akan hal tersebut tidak bermanfaat bagi kita tidak

mengetahuinya pun tidak memudharatkan ketika ztratrir ayat

mengandnng makna muhtamal (kemungkinan) berkaitan dengan

6alcanan yang diturtmkan.

(:i;

rtttC

fi i;3 ig 
-&i K,;r:W 6'it,2y{ir; JG

@ '*jafti;t:fri$At
"Alldh bufirman, 'Sesungzhnya Alil al<frrr menwanl<mr
hidanganiatl<epadmrw,borurrgsiapdyangkf,firdiantnramn
sewdah (amn hidrrrrgarr iar), mal<fl sesungulvnya Alcu
al<ffl nvrryil<sarrya dengan siksaan yarrg fidak punah AJ<u

thnpdl<rrrr lnpodo seor(mg pm di antara umot fltf,nusia'."

(Qs. Al Maa'idah [5J: 115)

penaliiwlan fimanAl tahz L lKi;:r:K$q$ ay{iti Jir
'*Jiit 'i t; iita ,{ 6:i ,t'fi iE '{.ai; berftrman,
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"Sesanggrrtnya Aha ahan mcnurunkan hidangan itu hepadamu,

barungsiqa yang halir diontarantu sesudah [tarun hidangan ituJ,

,rraha sesunggrrtnya Aku ahan menyihsanya dengan silts,aan yang

tidah pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara umat

manusia')

Abu Ja'far berkata: Inilatr jawaban dari Allah SWT untuk

mereka kala mereka meminta Nabi Isa untuk memohon kepada Allah

agar ditunrnkan hidangan. Allah SWT menyatakan, "Wahai kaum

Hawari, Aku menurunkannya kepada kalian, Aku memberikan kalian

makanan itu."
'& fr i* ;:r"Barangsiapa yang kafir diantaramu

sesudah (wun hidangan itu)," maksudnya adalah, "Barangsiapa kafir

diantaramu sesudah turun hidangan itu, yakni mengingkari kerasulan

dan kenabian Isa AS, juga bertentangan dengan ketaatan berkaitan

dengan perintah dan larangan."

'$tfil'i(; if,{,A 7 t::t fr,:$ i2[- "r,t *o sesungguhnya

Aht akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aht
timpalran lrepada seorang pun di antma umat manusia, " maksudnya

adalah manusia pada zaman mereka Mereka ternyata melaktrkan hal

itu, kufur dan mengingkari setelatr hidangan itu diturunkan, sehingga

mereka disiksa dan diubah menfadi kera dan babi.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal itu adalah:

13059. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, dia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, .i-!

Wqil "sesungguhnya Aha akan menurunkan hidangan
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itu kepadamu," diiwayatkan kepada kami bahwa mereka

diubatr menjadi babi. rn8

13060. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul
Watrhab dan Mutrammad bin Abu Adi menceritakan kepada

kami, Mtrhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari

Aul dari Abu Al Mughiratr Al Qawwas, dari Abdullatr bin
Amr, dia berkata, "Manusia yang paling dahsyat siksanya

adalah kaum munafik, orang yang kufur dari kalangan yang

diberi maa'idah (hidangan), dan pengikut Fir'aun."tge

13061. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, dia berkata:

Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari

Auf, dia berkata: Aku mendengar Abu Al Mughirah Al
Qawwas berkata: AMullah bin Amr berkata, "Manusia yang

paling besar siksanya adalah kaum munafik, orang yang

kufur dari kalangan yang diberi mao'tdah (hrdangan), dan

pengikut Fir' a,n. " I o5o

13062. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang firman Allah SWT, '& 'S i?; ,;
"Barangsiapa yang kafi" diantaramu serudah (turun

hidangan itu)," maksudnya adalatr setelatr turunnya

hicrangan. '44dil '6 t:fi ii;[l 7 C:f fi| -4[- ,,uou

sesungguhnya Aht akan menyiksanya dengan siksaan yang

tidak pernah Aht timpakan kepada seorang pun di antara

t*t lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1251, 1252) dan Al Mawardi dalam An-
Nukatwa Al Uyun(2186).t*' [bnu Athiyyah dzlarnAl Muharrar Al l{ajiz QD62).toso lbid.
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TCtuAilv'Ildrri

urnot monusia." Nlah menyatakan, "Aku akan menyiksanya
dengan siksaan yang tidak pernatr Aku timpakan kepada

seorang pu di antara umat manusia" Yakni selain oftrng-
orang yang mendapatkan hidangan ihr.losl

occ

g

1A {;,;; oc # :rr$ ifr ifr K oL- *J
-,fir&:SeydVil 4r1

oDarrt (frngd.ah) lirltil<o Nlah Wimw"'Hai lsa Fatra
lvlor.toriuailalrrrhl<f,nJumengatakmtkepafu rrrar&.sio,

'ladiJ,onlah a,ku dfrrl i},,,/,.u ilua orurg ttiwn selain y'dllah?,

l* nwgauab,'MaIw Srci Engkar,a tinakhh paafi bagitil
nengaalwr a\a yarlry ful<frrr hal<ku (mmgotak*Mtya) . Jil<a

alot pelnnah mengotr;al<an makatenailah telah Engl<mt
nerngaalwi, Endkm nengaalwi a\a yorr'8 ado pfu itiriku
ilm ah ddak nwryetalwi apa yong ado pafu itiri Endl@u.

Sesilesguhnya Endl<ru Malw MengetrrlJui pukaro y ang
gffi.gaib'.u

(Qs. Al Maa'idah [5]: I 16)

t?7

'6' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4fi251, l2S2).
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penakruitan lirman Allah: ,i;i A;i;Gi ;i5,3-'iri J6;1,

;$(, J31?J -4 iK- u,,1q" $|;'t ei ;- {Ji+eJi- UEi n6
,:,e; i{, .fr K uL-;*. e @an [ingattahJ kaiha Ailah

berfvnan, nHai Isa putra Maryam, adakah hamu mengatahan

kepada manusia, 'lodihanlah aku dan ibuhu dua orang tuhan
selain Allah?' Isa mcnjawab, 'Maho Suci Enghau, tidahlah patut
bagihu mengatahan apa yang bukan hahku [mengatohonnyaJ. Jika
ahu pernah mengatakan mako tentalah Enghau telah

mcngetohuinya'.')

Abu Ja'far berkata: Ingatlah hari saat Allah mengumpulkan

para rasul, lalu Allah bertanya kepada merek4 "Apa jawaban kaummu

terhadap seruanmu?" Yakni ketika Allah berkata, *Wahai Is4 apakatr

engkau telah berkata kepada manusi4 'Jadikanlah aku dan ibuku
sebagai tuhan selain Allah'?'

Ada yang menyatakan bahwa Allah SWT mengatakan hal itu
ketika Isa diangkat ke langit.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13063. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang fi*qp Allah SwT, 'iZ'6 ;;*_'6i JE',,$-6fien 

c #t d; a.tlii n63si it "ian (ugattah)

kctika Allah berfirman, 'Hai Isa putra Maryam, adakah

kamu mengatakan kepada monusia, "Jadikanlah aht dan

ibuht dua orang tuhan selain Allah?" dia berkata, "Ketika
Allah SWT mengangkat Isa bin Maryam, kaum Nasrani

mengatakan kata-kata yang tidak benar. Mereka berkata
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batrwa Isa memerintah[annya. Lantas Al]ah menanyakan hd
,g g." Isamenjawab ,'*,J;1( 3;l!1.3.f.{g'o-*.Y-ry
.rlir 1-{t dicd*:re; "i )3fr ,,Ka'r^t 46 Otl ),1-{t 6 a.(,;$:ri# ifi )X t{,,ldrrIaiY )el fj 

"rr 0L fl.; ,i$t ri
,;)ii 'J; Li 'Moho suci Engkau, trdakloh,At fl; .:,i patut bagiht

mengatakan apa yang bukan hak*u (mengatakanrrya). Jika

aht pernah mengatakan maka tentulah Engkau telah

mengetahui, Engkau mengetahui apa yang ada pada dirilat
dan aht tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau.

Sesungguhnyo Engkau Maha mengetahui perkara yang gaib-

gaib'. Sampai pada lafazh , 
"# 

,A,f if Llj 'oo, Engkau

adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu'."r052

Ada pula yang b€rpendapat batrwa ini merupakan berita dari

Allah SWT, bahwa Dia mengatakan hal itu kepada Isa pada Hari

Kiamat.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

130il. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dry Ibry Juraij, tentang firman Allah SWT, iI;
q #Liii b:8 ,iq ei a1'.'€l'fi ;;+{-'3i i6
$l ojt"Do, (ingatlah) ketika Attah berfirman, 'Hai Isa

putra Molnm, adakah kamu mengatakan kcpada manusia,

"Jadikanlah aht dan ibuht dua orang tuhan selain Allah?"
dia berkata, "Sernentara manusia mendengarkan, engkau

harus menampakkan pandanganmu sendiri, dan tetapkanlatr

bahwa ubudgryah hanya milik Allah. Allah 
-sebenarnyr

1052 Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya(4t1253\,Ibmr Al Jauzi dalam Zad Al Masir (21
463), dan Al Mawardi dalatn An-Nukat wa Al Uytn Ql87).
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mengetahui siapa yang menyatakan dernikian terkait dengan
Isq dan hd itu adalatr kebatilan.',1053

13065. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Atha, dari Maisaratr, dia
berkata: Allah berfirman, "Hai Isa, adakah kamu mengatakan
kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan
selain Allah?' Persendiannya menggigil, dia pun takut jika ia
benar mengatakannya, maka dia berkat4 'Maha Suci
Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan
hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya maka
tenfulatr Engkau telah mengetahuinya,.,,I054

13066. Al Hasan bin yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:
Ab&maz-zak mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Ma'mar mengabarkan kepada kami dari eatadah, tentang

Srman Auahswr, , jslii 4q ai ati.i, .6j 6;_"6t $c, E4jtJL ,!)j ,,Hai Isa putra Maryam, adakah kamu
mengatakan kcpada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibuht dua
orang tuhan selain Alrah'?" Kapankah hal itu terjadi? Dia
menjawab, "Pada Hari Kiamat. Bukankatr Dia berfirman, (i-r2. ' -fr+ -6-91 

&i;'Ini adatah suatu hari yang bermanfaat
bagi orang-orangyang benar kebenaran mereka, ,,r0i5

Dengan penafsiran Ibnu Juraij tersebut, maka lafaztr i! harus
mengandung makna ri1, seperti yang Allatr firnrankan dalam ayat

t053 Ibnu Al Jauzi dalam zod Al Masir (z/463)dan Al Mawardi i,i,am An-Nukat wa

-" !1"ffff?ridaram tafsirn ya (4/t252)dan Ar Mawardi datam A*Nukat wa

''t t#lSff'odam tatsirnv a (tmnr),cet. Maktabatr Ar-Rasyd, Riyadh, rbnu
Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1253), Al Mawardi dalan en-Niiot wa Al tJwn
QIET), dan Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Mair et463).
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lain, '*i tL t;; j; "Dan (alangkah hebatnya) iikalau kamu

melihat kctika mereka (orang-orang kafir) terperanjat."

Irlfacr-'Gi tLmengandung arti 
',t:*F- "Ketika nanti merelca

terperanjat."

Juga seperti yang dikatakan oleh Abu An-Najm,l0s6

>tllr il;t;Jt d g*,,rr?- ...6;\tf;ht 
"r; 

;
"Kemudian nanti Allah memberikan balasan kcpada Hta semua

dengan surga Adn, yabti di llliyryin."1057

Malma latazh af\t adalatr

memberikan balasant"

Juga perkataan Al Aswad,

t3r1'1j3it +i;-il )f ,:st;- . .#p ,'|*liU.l1 , i,lu

"Jika ahu mencandai mereka, mereka hanya berkata, 'Mengapa si tua

itu belum pergit2 "to5t

Jadi, lafazh '#iu,31 ."rrg*dung arti 'fil:llo $ "Jiko aht
mencandai mereka."

t6 Ia adalah Al Fadhl. Ada juga yang mengatakan Al Mufadhdhal bin Ubaidillah
bin AHillah bin Abduh Al Harits. Ia terkenal dengan kuniyaturya. Ia hidup pada
masa Khilafatr Umawiyyah. Lihat biografmy a dalam Ad-Diwan (7 lll).

to57 Bait ini ada dalam diwa*nya aallt qasiaan Rajziyyah yang panjang'. Lthat Ad-

-_ Diwan (hal. 286) danTSsir Al Surthubi (6R75).
r05t Bait ini ada dalam diwanat Aswaa bin Ya'fu pada akhir qasidahyang awalnya

adalah,

vh: or.g t,J'4a q:r}!-* \ s *
Dalam Adh- AdhdadV,arya Al Anbari (l0l), Al Baqilani oleh Abu Al Barakat
(157), dan Tafsir Al Qtrthubi (1v26,375).

"Nanti Allah
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Sepertinya kelompok yang sependapat dengan Ibnu Juraij

memahami firman Allah swT, i4'$ 't t:::; fr,;"149'3-4'i i*;:t
'dtil '6li; "Barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah (turun

hidangan itu), maka sesungguhrrya Aht akan menyiksanya dengan

silrsaan yang tidak pernah Afu timpakan kepada seorang pun di
antara umat manusia," yaY,ri di dunia, dan Allah pun menyiksanya di

akhir, yakni gi u E-'t:y,l; a;fri n4 fr el'.'€r'ni ;r.,,.i-
itl "Kettka Altah berfirman, 'Hai Isa putra Maryam, adakah kamu

mengatalran kepada manusia, "Jadikanlah alru dan ibuku dua orang

tuhan selain Allah?"

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah

pendapat As-Suddi, yakni Allah SWT menyatakan demikian kepada

Isa ketika dia diangkat, dan ayat tersebut memberitakan perkara yang

telah berlalu. Hal itu karena dua alasan, yakni:

Pertama: Lafazh !1 t"Uit dominan untuk menjelaskan perkara

yang telah berlalu, kendati terkadang menjelaskan perkara yang akan

datang ketika si pendengar mengerti maksud tersebut. Akan tetapi hal

itu tidak terkenal dan bukan batrasa fasih dalam bahasa Arab. Selain

itu, memahami kalamullatr dengan batrasa yang lebih masyhur

merupakan tindakan yang lebih utama daripada membawanya kepada

makna yang jarang dipakai.

Kedua: Isa atau nabi lainnya tidak meragukan bahwa Allatl
SWT tidak mengampuni orang musyrik yang mati dalam keadaan

syirik, sehingga diduga Isa berkata kepada Allah, "Jika Engkau

menyiksa orang yang telatr menjadikanku dan ibuku sebagai tuhan,

maka sungguh mereka adalatr hamba-Mu, dan seandainya Engkau

mengampuni mereka, maka sungguh Engkau Matra Perkasa lagi Maha

Bijaksana."
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Jika ada yang bertanya, "Lalu apa alasan pertanyaan Allatt

kepada ls6. 'Adakah kamu mengatakon kcpada manusia, "Jadikanlah

aht dan ibuht dua orang tuhan selain Allah"?' padahal Allah tahu

batrwa Isa tidak mengatakannya?"

Jawab: Hal itu mengandung dua penafsiran:

Pertama: Bentuk peringatan kepada Isa agar tidak

mengucapkan kata-kata seperti itu. Hal ini seperti perkataan

seseorang, "Adakatt engkau mengatakan ini dan itu?" Itu karena orang

yang dijadikan sebagai objek pembicaraan mengetahui bahwa orang

yang mengatakannya mengganggap besar perkara itu, yang dengannya

ia melarang dan mengancam agar hal itu jangan sampai dilakukan.

Kedua: Allah SWT mengabarkan kepada Isa bahwa kaumnya

telatr menyelisihi janji, mengganti agdma mereka.

Jadi, firman Allatr SWT tersebut mengandung dua tujuan,

yaitu mengabarkan keadaan umatnya dan memberikan peringatan

terhadap perbuatan tersebut.

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, eE -i at;
#trli ar:$i "Jodikontah aht dan ibuht dua orang tuhan selain

Allah?'Maksud lafazh $!61uaauf, dua sesembahan selain Allah.

Isa berkata "Ya Rabb, Matra Suci Engkau dan Matra Agung,

pantaskatr aku mengatakan hal itu kepada-Mu? Tidaklatr patut bagiku

mengatakan apa yang bukan hakku, karena aku dan ibuku hanyalatt

seorang hamba" lantas bagaimana bisa seorang hamba memiliki

kekuasaan?rr

?^+ 3fr iti K uL"Jika aht pemah mengatakan maka

tentulah Engkn telah mengetahui," maknanya adalah, "Tidak ada

yang tersembunyi bagi-Mu, dan sungguh Engkau Maha Mengetahui

-
flI
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batrwa aku tidak mengatakan hd itu, juga tidak memerintahkan

mereka untuk hal itu."

Penalrwilan firman Allah: ,Lr,- OY t8n; *F ,t('?-L"L1-{;.-r, ,\175:3
v#'i 'fi; A irty{nng*au mengetahui apa yang ada pada diriku

dan aku tidak mengetahui apa yang ada pado diri Engkau
Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perhara yang gaib-gaib)

Abu Ja'far berkata: Allatt SWT mengabarkan tentang Nabi

Isa AS, batrwa dia dan ibunya terbebas dari apa yang dikatakan oleh

orang-orang kafir dari kalangan Nasrani. Allah pun mengabarkan

batrwa Isa berkata, "Matra Suci Engkau, tidaklah patut bagiku

mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernatr

mengatakan maka tentulatr Engkau telatr mengetahui."

Nabi Isa kemudian berkata, ,# O 17 dfi "Engkau

mengetahui apa yang ada pada diriht, " maksudnya, "Ya Rabb, tidak

ada yang tersembunyi bagi-Mu apa yang aku sembunyikan dalam hati,

yang tidak aku ucapkan dan tidak aku tampakan dengan anggota

badan ini, maka apalagi yang aku ucapkan dan aku tampakkan dengan

anggota badan?"

Nabi Isa pun berkata, "Seandainya aku berkata kepada

manusia, 'Jadikanlatr aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah!'
niscaya Engkau telatr mengetahuinya, karena Engkau Matra Tahu

terhadap apa yang tersembunyi dalam hati dari apa yang tidak

diucapkan, maka apalagi dengan apa yang diucapkan oleh lisan?"
G

,Lri' A.6 5S-{j "Do, aht tidak mengetahui apa yang ada

pada diri Engkau," maksudnya adalatr" et,{ku tidak mengetahui apa
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yang Engkau sembunyikan, karena aku mengetatrui berbagai perkara

berdasarkan ilmu yang Engkau berikan."

r;jii';1; 31 til"sesunggahnya Engkau Maha Mengetahui

perkara yong gaib-gaib," maksudnya adalatr, "Engkau Maha Tahu

berbagai perkara yang tersembunyi, yang tidak diketatrui oleh siapa

pun selain Engkau."

{D{tC

&;'F.$ i;'K'ilolt',J 6=*,,*;AtJW &c
" -# Gli 6 tK,#; ftb- i:' €,'4 i*
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4'6'f$Lfr;
uAku fidak Prrrl.ah nwngatalcmrkepada mer:ellul<eanli apa

yangFnsl(aupqintahl<r;rnl<epadaku(mengatalluln)rrya
yaiht, 'Sermbahl ah Nlah, Tuhmrlcu dm Tuhamw,' , ilsrl
adalah alcu menjadi sal<si terhadap muel<a, selarna alu

bqada ili antara mrr:el<f,. Moliu setclah Endl<au wafatl<mt
alcu, Eng!<aulah y arrg Mmgaw asi ms elir,. D mt Engl(au

adalah Maho mmyal<sil,an otas segalo sesuotrt' .'
(Qs. Al Maa'idah [5]: I 17)

Pena*wilan firman gtlah: ltli{ ,J + 6-:irt*llt e'iYqli 6 qK,#j|shi3,€,'4 F* t3l'&;s i;ri
'4 ,tj ,f g eV # (Ahu tidoh pernah mengatakan hepodo

mere*a kecaali apa yang Engkau perintahhan hepadaku

[mengatahanJnya yaitu, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan

-
R
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Tuhanmur" dan adolah ahu meniadisa*si terhadq rnereha, selarr.a

aku berada di ontara mcreka Maha setelah Enghaa walathan aku,

Enghaulah yang Mengawosi mereha Dan Enghau adalah Maha

menyahsihan atos segala sesuatu)

Abu Ja'far berkata: Inilatr berita dari Allatt SWT tentang

ucapan Isa yang sebenarnya, Isa berkata, ccr{h tidak pernatr

mengatakan kepada mereka kecuali yang Engkau perintahkan

kepadaku mengatakannya kepada mereka, yakni, 'F;; ;;'3i 1?:g
'sembahlah Allah, Tuhonlru dan Tuhanmu', serta perkataan, ;rS't

G,. 
g' e 6# ff'Drn adalah aht menjadi satrsi terhadap

merelra, selama aht berada di antara mereka', yakni selama aku

menjadi saksi atas perbuatan dan perkataan mereka."

,#; (:f, "Mol* setelah Engkau wafatkan aht," maksudnya

adalatr, "setelah Engkau mengambilku."

'##)i6 & "Engkaulah yang Mengawasi met'el(a,"

maksudnya adalatr, "Engkaulatr yang mengawasi mereka, bukan aku,

karena aku hanya bisa menyaksikan amal perbuatan mereka ketika

aku ada di hadapan mereka."

Ayat tersebut menunjukkan batrwa Allah SWT menjelaskan

perbuatan dan ucapaq mereka setelah Alah mengambil Isa,.yakni

dengan firman-Ny r" '6fi ,)i' u EAt rli a,t$i 4q iil A'.
"Adakah lramu mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aht dan

ibuka dua orang tuhan selain Allah'?"

4 ,$ &g ;Si "Dan Engkau adalah Maha menyaksikan

atas segala sesuatu,' maksudnya adalah, "Itu karena tidak ada yang

tersembunyi bagi-Mu, sementara aku hanya bisa menyaksikan perkara

yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri."
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Tafsiran firman Allah swT, i* Sli Adtersebut
sama seperti dengan yang dinyatakan oleh para ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13067. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman Allah SWT, i# 4])i 6 iK
"Engkaulah yang Mengawasi mereka," bahwa Ar-Raqib

artinya yang mengawasi. lo5e

13068. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT,

;* 4)i Cl & " Engkaulah yang Mengawasi mereka, "

bhawalr-.R aqib arlnya yang mengawasi.l060

Sekelompok ulama berpendapat batrwa jawaban Isa terhadap

Allah merupalcan pertolongan dari Allatt SWT.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13069. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Ma'mar,

dari Ibnu Thawus, dari bapakny4 tentang firman Allah SWT,

q,!{s,$ 36-$l .9;'- u #Ld; ,y:ii n6- -i at-;h 
e A ( 3t1 6 4 iK "Adokah kamu mengatakan

'ote Abdurrazzak dalam tafsirnya (1t39) dari Qatadatr, Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (411254) dari Qatadatr, Al Wahidi dalam tafsirnya (1R43), dan Asy-
Syaukani dari As-Sudi dalam Fath Al Qadir (2/96).

tw lbid.

-
R
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kcpada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibufu dua orang tuhan
selain Allah?' Isa menjou,ab, 'Maha Suci Engkau, tidaklah
patut bagifu mengatakan apa yang bukan hat:ht
(mengatakannya)'," dia berkat4 ..Allatr SWT memberikan
taufik (pertolongan) kepadanya.,, I 061

13070. Ibnu waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
Daud Al Hafari menceritakan kepada kami, dia berkata:
Dibacakan kepada Suffan dari Ma,mar, dari Ibnu Thawus,
dari bapaknya Thawus, dia berkata: Isa SWT berhujjah,
lantas Allah memberikan taufik kepadanya, yakni ketika
Altah swr berfirman, u #L,l; arlli n6 eft A;

"St ,i "Adakoh i*ir- 
^rrgotot-o 

kcpada manusia,
'Jadilanlah alu dan ibuht dua orang tuhan selain

Allah'. "t062

13071. Ibnu waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Atha, dari Maisaratr, dia
berkata: Altah swT berfirman, cE -i at'i;'nt ;L$_
6l ei u #L A', $I$ iHo, rro ii,o Maryam,
adalcah kamu mengatakan kepada manusia, 'Jadikanrah arat

dan ibulu dua orang tuhan selain Altah,?', dia berkata,
'?ersendian Isa pun bergetar, dia takut jikalau saja ia telah
mengatakannya, maka dia bgrkata, 3'j1'o1-O|KU, ,!t#"
.-( t7.7-J. Z1 . rl )1 .1 )2.,t .i< tr?2 t, ^-.. . 2^<..'*l.yj e.!,U# ::^+ 3fr ifr ti ";* i ;i (or*1Y,$9V#':'4 rfi
5l'& 6 trt;,!r$, 'Moho suci Engtra",;;;i;;ir*,Y;ifr'l;6\ ey#

bagifu mengatakan apa yang bukan hakht (mengatakannya).

Jika afu pernoh mengatakan maka tentulah Engkau telah

'6r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4lr2s3) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
,* f,7u" 

Q/34e)'
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mengetahui. Engkau mengetahui aW yang ada pada dirihr
dan aht tidak mengetahui apa yang ada pado diri Engkau.

Sesungguhrrya Engkau Maha mengetahui perkara yang gaib-

gaib'. " 1063

ccc

E! i,iJi efr :f'9 # fi *hq'ig & S oy

"JikaEnglou menyilrsa mmel<n, mal<a sen"ngguhnya mer:el<a

adalah lwnrba.harnba Engl<f,u, ilcn iil<a Englrnu
mengamprtni m.qela, rnallo ses:,rJggul*y o Englcaulah Y oflg

Malw P ql<asa lagi Maha Bij akana."
(Qs. Al 1\ulaa'idah [5]: 1 18)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalatr, "Jika Engkau

menyiksa mereka yang mengucapkan perkataan tersebut dengan

mematikan mereka, maka sungguh mereka adalah hamba-hamba-Mu,

yakni mereka yang berseratr diri kepada-Mu, tidak bisa menolak
kehendak-Mu, dan tidak dapat menahan keburukan bagi diri mereka

sendiri."

# g;s$ "Daniika Engkau mengampuni mereka," yakni
dengan memberikan hidayah sehingga mereka bertobat dan engkau

mengampuni mereka.

'*' fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya @11252) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyun (2/87).
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X.,S ,-i{t '.i i(ty"t"to*o sesungguhnya Engkoulah Yang

Maha Perkasa," yakni Matra Perkasa dalam membalas, sehingga tidak

seorang pun bisa menahannYa.

ir-.fi ,,Lagi Maha Bijaksana," yakni Matra Bijaksana dengan

memberikan hidayatr kepada makhluk-Nya untuk bertobat, juga

taufik, sehingga mereka selamat dari siksa Allah'

Riwayat.riwayatyangmenjelaskanmaknatersebutadalah:

13072. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

diaberkata:AsbathmenceritakankepadgkamidariAs.
Suddi, tentang firman Allah SWT, 'i3 

"b'&U{i| i$ ol,

# "Jil@ Englau menyiksa merelra' moka sesungguhnya

mereka adalah hamba-hamba Engkau' dan iika Engkau

mengampuni mereka," sehingga Engkau mengeluarkan

mereka dari Nasraniyyah, dan memberikan hidayatr kepada

Islam. j{..! ,.,i{t A irft$ ,,t,to*o sesungguhnya Engpaulah

yang Maha Perlkasa lagi Maha Bijaksana. " lnilah perkataan

Isa di dunia.lofl

13073. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMunazzakmengabarkankepadakami'diaberkata:
Ma'mar mengabarkan kepada kami darirQatadah' tentang

rirman Atlat,I*I, ',.; Jig # g 
"V7* i9 fr$3 ,y

4! lifi"li*o Engkou menyiksa mereka' maka

sesungguhnya-merelraadatahhamba.hambaEnglrau,dan

iifu Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya

Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijalrsana,,' dia

tB lbnu Abu Hatim dalam tafsimya$11255)'
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berkata, "Demi Allah, tidaklah mereka ittr orang yang suka

menudutr dan melaknat.' I 065

{r{rc

.z t3 ./ Dizv46t-

' /Jlah berftmwr,'Iurri adalah natu hmi y artg bumanfaat
bagi orartg.oraflg yarJgbenm l<ebenaran mfreka. Bas,

mqela flffga yorrg d.ibowalvrya mengdir nmgai'szlr.goli;

nr-r:elrol<El<al di dalonvrya selarna.lammtya; lJ;lo#' riilw
terhodoP mqel,a dmt mqeka pwn ridha terhadap'Nya.

Iatlah lcebuttrnmgan y ang Pahng besat' ."
(Qs. Al Maa'idah [5]: 119)

- penakwilan fiman Altah: "#+'691'rt-'erif i{ J6

7; ki,iy ';i.ii G n tl e"{'(iuon-tr,1,-on, nlni

adalah suatu hari yang bennanfaat bagi orang4rang yang benar

kebenaran mereko Bagi mereka surgo yang di bawahnya mengalir

s ungai-s ungai; mereka kehal di dolannya selana'lamanyo. o)

arl
(-,
,/,hs,rr?, / / lru

;llc{s'a:o

1&bG)3i 
u;;-usxiJt,

;'#ffi'gr7tkiuY 3;i*f

16' Abdurrazzak dalam tafsirny a (2139).
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Abu Ja'far berketa: Ahli qira'at berbeda pendapat tentang

bacaan firman Allah SwT, luf,1,3J1 &?i-({r"Ini adaloh suatu hari

yong bermanfaat bagi orang-orangyong benor kcbenaran merel(a."

Pertama: Sebagian ulama Hijaz dan Madinatr membacanya,
'u99i *i;-(f 1d"t g* kata ;i yang di-nashab-kan).

Kedua: Sebagian ulama Hijaz, Madinah, dan atrli qira'at Irak

membacanya, 'ri.#i & ii fS (dengan kata ;; yang di-rafa'-

kanl.tooo

Kelompok yang membacanya dengan rafa'menyatakan bahwa

kata tersebut dirafa'-kan dengan lafaztr r.ii dan iy-, ailaaimn sebagai

isiz walaupun merupakan idhafat ghair mahdhah, karena ia seperti

man'ut.

Sebagian atrli batrasa Arab menyatakan bahwa orang Arab

mengaitkan i'rab kata yang mengandung arti waktu, seperti irjr dan

irllr tepaaa amal yang berlaku bagi kata setelaturya; jika kata

setelatrnya Cn-rafa'-kan, maka ia pun di-rafa'-karr, misalnya il t.in

*\i'q; "Inilah hari di mana Amir naik kcndaraan " Demikian

pula kalimat ir;.ir ')U A "Inilah malam si haji kcmbali." Atau

seperti nngkapan, '6tyi llVl ipt "Inttah hari soudaramu pergt." Jika

kata setelahnya di-nashab-lcan, maka mereka me-nashob-kannya,

misalnya, orit iu5 '#i, ef ?i ri "Inilah hari para pasukan itu

keluar don manusia berjalan." 'tf: JF U i "Inilah hari si Zaid

membunuh. " Setrta yang lainnya, walaupun makna keduanya adalah !t

d* 
''i!.

549 Jumhur ulama membaca ij dengan rafa",karens t5 sebagai mubtada, d- i;
sebagai khabar. Sementara itu, Nafi membacanya dengan nashab.LrhatAl Balr
Al Muhilh karya Ibnu Ha1ryan (41421) dan At-Taisir /i Qira'ah As-Sab'i (hal.
E4).
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Lantas kelompok yang membacanya dengan rafa, seakan

memahami batrwa itulah firman Allah SWT pada Hari Kiamat.

Demikian pula yang diriwayatkan dari As'Suddi:

13074. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, bahwa Allah SWT berfirnan, 'drlAi e_ 'i; fS
.,t2 , ..,-rf|.tg"Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-

orang yang benar kebenaran mereka, " inilah pemisatr dari

perkataan Isa, dan itu terjadi pada Hari Kiamat.1067

Maksud perkataan As-Suddi, "Inilah pemisah dari perkataan

Isa, yaitu bahwa firman Allah SwT, AC, 3:r1 6 d. iKU, ,$4"
* ,l-'Maha Suci Englrau, tidaklah patut bagiht mengatakan apg

yang bukan hakht (mengatakannya)', sampai firman-Nya, ',5 At|
3! i-4i 'Uo*o sesungguhnya Englaulah Maha Perkasa lagi

Maha Bijaluana', merupakan berita dari Allah SWT tentang Isa,

bahwa dia menyatakannya di dunia setelah Allah mengangkatnya.

Adapun setelahnya, merupakan firman Allah SWT kepada para

hamba-Ny a pada Hari Kiamat.

Adapun yang membacanya dengan nashob, bisa dipatrami

dengan dua alasan:

Pertama: Di-idhafat-kannya kata ll- selama isim
menjadikannya dalam keadaan nashab, karena idhafat-nya ghair
mahdhah.Ia dinamakan idhafat mahdhah jika di-idhafat-kan kepada

isim shahih. Dalam hal ini ia sebanding dengan kata iijr aan llflr
juga kata lainnya yang menunjukkan waktu. Seperti dikatakan oleh

16' Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(4/1256).
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An-Nabighatr, i.ilLfri 'Cet tlJl',itt ..r{!r * 4r 
"iib1b 

d"
Lli "Di wafuu kecil htcela orang yang beruban, dan setelahht

menjadi tua, ubanht tak dapat htcegah."t6s

Kedua: Maksud ungkapan tersebut adalatr perkara dan urusan

ini, adalah hari yang bermanfaat bagi orang yang benar. Artinya, kata

dt ketika itu di-nashab-kan karena menjelaskan waktu dan sifat,

yakni perkara ini terjadi pada hari saa kebenaran bermanfaat bagi

orang yang melakukannya.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang lebih tepat 
-menurutku-adalatr, G-+$i U '6- 651d"og* tata ilg yang di-ras hab-kan,

karena menjelaskan waktu dan sifat, sebab makna ungkapan tersebut

apalalr, "Allah SWT ryrenjawab Isa ketika dia berkata, U, ASS
:i+ 3fr ifr .Kuy-,{zy;lti 35'6 rI.iK- ,Maha suci Engtrau,

tidaklah patut bagifu mengatakan apa yang bulan hakht
(mengatalrannya). Jilca afu pernah mengatalcan maka tentulah Engkau

telah mengetahuinya'. Sampai firman-Ny 
", l;-klJ i.4i-,; eF 'Maka

sesungguhnya Englcaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana'." Allatr SWT lalu menyatakan, "Perkataan yang

bermanfaat ini adalatr pada hari kebenaraan itu bermanfaat bagi orang

yang melakukannya. Jadi, hari itu adalatr hari ucapan dan kebenaran

yang bermanfaat.

Jika ada yang bertanya, "Apakah i'rablafazh U.?"

Jawabanny a, " I'rab kata tersebut adalatr r afo'.u

Jika ada yang bertanya, "Mana yangme-rafa'-kannya?"

'6 Bait ini terdapat dalan diwan Nabigah bani Dzibyan da'i qasidatrnya yang
berjudul 'Ala Hin 'Atabtul Masyib'. Di dalamnya dia memuji An-Nu'man dan
mencela Munah bin Rabi bin Qurai. Lihat Ad-Diwan (tnl.79).
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Jawabannya, "Yang me'fafa'-kannya disembunyikan, seakan-

akan Allatr swr berfirman, 
-'#+a 

'{'4911 e; ii- $6, seperti

perkataan seorang penyair,

-b i.t U'$# )i ,ui ..*$;;'JY -,tiJr 6;6f
' ' 

'Tidakkah kau lihat ^,; bagaimano ia berialan?

Ini, ia bulan htdamuwahai lbnu Bisyr'.

Maksudnya adalah 'Ull;S lt,t.ri t'i.i'."

Abu Ja'far berkata: Jika demikian, maka takwil ayat tersebut

adalah, "Allah SWT berfirman kepada Isa, 'Inilatr perkataan baik yang

bermanfaat untuk orang yang melakt*annya di dunia. Manfaat itu

akan didapatkannya pada Hari Akhir di sisi Allatt S'WT'."

Mengenai ';n\fi G , 61 Lg,'{"roo mereka surga

yang di bmtohnya mengalir sungai-sungai, " Allah SWT menyatakan,

"Orang-orang yang ber.buat baik di dunia akan mendapatkan pahala

berupa surga yang di bawaturya mengalir sungai-sturgai. Mereka

membenarkan Allatt atas janji mereka kepada-Nyq lantas Allah SWT

pun memenuhi janj i-Nya.'

7A A-AF. "Mereka kct@t di dalamnya seloma-lamanqto,"

maksudnya adalatr, "Mereka kekal di dalam surga yang telatr

diberikan kepada mereka. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang

tidak akan berpindatr serta tidak akan pernah hilang dari mereka."

Sebelumnya aku telah menjelaskan makna kata al Hrulud,

yang artinya langgeng dan selamanya.
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Penatwilan lirman Allah: # ';gi 'l$,'lLir!;'#61i;,
(Allah ridha terhadap-Nya dan mereka pun ridha terhadap-Nya

Italah keberuntungan yang paling besar)

Abu Ja'far berkata: Allatr swT menyatakan, "Allah swT

ridha terhadap mereka yang berlaku baik, yakni yang mewujudkan

janji yang telatr mereka nyatakan kepada Allah, berupa ketaatan dan

menj auhi kemaksiatan kepada-Nya.
es.. 

, 1.. ,r,tn te)-}e Dan mereka pun ridha terhadap-Nya"' maksudnya

adalah, "Allah SWT menyatakan, 'Mereka ridha kepada Allah atas

janji yang ditepatiNya, yakni patrala yang besar bagi orang yang taat

dalam perintah dan larangan-Nya'."

# ';;fri |a$ "Itulah keberuntungan yang paling besar'"

Makna dari surga dengan sungai yang mengalir di bawatrnyq adalah

keberuntungan yang sangat besar bagi keinginan dan kebutuhan yang

selalu mereka cari di dunia. Jadi, mereka berhasil mendapatkan cita-

cita dan harapannya.

rt{tc

9$ ij,9 g';":ri.6 €:'i ti o. i$i 3i,, ;+
"Kepuny amr Nlahtah l<oai aan lartgtt df,n fun'i ilmt apa

yang adf, di ilalarmya; d,flflDiaMalwl{(l/@sa atas segala

sesllatll.tl
(Qs. Al Maa'idah [5]: 120)
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Penakrvilan firman Allah: i|';ir'4.V; C*f, *ir$i iii:,t
9$ ni ${X"lurtoan Allohtah keraioan tangit dan bumi dan apa

yang ada di dalamnya; dan Dio Maha Kuasa atos segala sesuatu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Wahai kaum

Nasrani, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi, juga yang ada di

antara keduanya. Termasuk di dalamnya Isa yang kalian anggap

sebagai tuhan, demikian pula ibunya, dan semua makhluk yang ada di

antara keduanya."

Isa dan ibunya termasuk mahluk Allah SWT yang menetap

dan juga berpindah. Keduanya menunjukkan bahwa mereka termasuk

hamba yang menguasai kerajaan langit, bumi, dan ruang di antara

keduanya yaitu Allah SWT.

Dalam ayat tersebut Allatr SWT hendak menjelaskan hujjatr

atas makhl*-Nyu, hendaklatr mereka memikirkan, merenungkan, dan

mematraminya.

9-$ ij $&'fi"Om Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Allatr SWT menjelaskan, "Hanya milik Allah kerajaan langit, bumi,

dan ruang di antara keduanya. Dia kuasa untuk menghancurkan

semuanya, termasuk menghancurkan Isa dan ibunya, serta semua yang

ada di l*grt, seperti Dia telatr menciptakan mereka. Semua kehendak-

Nya bisa diwujudkan-Nyq karena kekuasaan Allah adalah kekuasaan

yang tiada-tar4 dan kerajaan-Nya adalatr kerajaan yang tiada-
banding."

{rttc

---{l]LI
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SURAII AL ANI'AAI\{

3;ri;,rlttii;;,13*ti +ifrti -*

<rhi ff7ii,;Kiii'f
"Segala puiibagi Nlah y6f.rrg tclah menciptal<,,rrlangtt dnr

bumi itart mmgadal<srr S"laP dan tetong, notwun otorrg'

ot crttg y orrtg l<frfu metnpu selcuatl<on ( sestnar) dmgan

Tulwrr mffel(l."
(Qs. Al An'aam [6]: 1)

Penalm'ilan lirman Allah: J,t\il +|Ai lil "i'i ;L 35
(segala puji bagiAllah yang telah menciptahan langit dan bumi)

Abu Jarfar berkata: Maksud lafail al hamdu adalah pujian

sempurna yang hanya milik Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, juga

bukan mitik sesembahan yang disembatr oleh orang-orzmg kafir dari

makhluk-Nya, berupa berhala atau patung.

Ayat tersebut ada dalam bentuk berit4 tetapi malan yang

terkandung di dalamnya ada dalam bentuk perintatr. Seakan-akan

Allah swT menyatakan, "Ikhlaskanlah hamdun dan syuhtr hanya

kepada Dzat yarrg telah menciptakan kalian wahai manusia' Dialatt

Dzat yatgtelatr menciptakan langit dan bumi. Juga janganlah kalian

menyekutukan-Nya dengan apa pun, karena Dialatr Allah, Yang



?6fstAth:Iiafut

pantas dipuji atas segala bantuan serta nikmat-Nya kepada kalian,

bukan sesembatran selain-Nya yang dijadikan sekutu oleh kalian."

Sebelumnya kami telatr menjelaskan perbedaan antara hamdun

dengan syuhtr dengan berbagai dalilnya.

Penatnvilan firman Allah: ";Ai; tiigi $$ @an
mengadakan gelop dan terang)

Abu Ja'far berkata: Allah Sril/T menyatakan, "segala puji
hanya milik Allah, Dialah yang telatr menciptakan langit dan bumi,

dan Dialah yang telatr menggelapkan malam serta menjadikan siang

itu terang."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalatr:

13075. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang finnan Allah SWT, ;3i; ,,rlitii;;
"Dan mengadakan gelap dan terang, " dia berkata, "Maksud
dari kegelapan adalah kegelapan malam, sedangkan maksud

dali, cahaya adalah cahaya siang."l6e

13076. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada karni, dia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepadg kami dari Qatadatr, mengenai firman
A[ah swr, €Afiiffi .$litt ei.LSsi iii 

"i,i it 33;,i
;3t; "segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit
dan bumi dan mengadakan gelap dan terang," bahwa Dialatl

r6e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(411259,1260) dan Ibnu Al Jauzi daram zadAl
Masir (3D).

-
--{11!_I
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yang telah menciptakan langit sebelum bumi, kegelapan

sebelum cahaya, dan surga sebelum neraka.l07o

Jika ada yang bertanya, "Bila demikian, maka apa makna kata
's;+t

Jawab, "Orang Arab menjadikan kata tersebut sebagu.zharaf

untuk khabar darrfi'il (kata kerja). Misalnya ucapan Anda Jtil'dt,
rg 'Afu melahtkan ini dan itu'. Atau,ili?t ijl 

"i;* 
',1*o berdiri dan

duduk'. Jadi, kata tersebut TT""jSan bersambungnya kata kerja,

seperti perkataanmu, t.i{ #if 'c.ilb 'Aht menangguhkan untuk

melahtkan ifiu'. Sama sekali tidak mengandung makna bahwa kata

tersebut adalatr kata kerja. Hal itu juga ditunjuki oleh perkataan ini,
'eit 'ry 'Aht berdirf ', karena tidak ada perbuatan kala itu selain

berdiri. Kata'r** hanya menunjukkan bahwa kata kerja tersebut

bersambung dan terus-menerus."

Makna tersebut juga seperti diungkapkan dalam ungkapan

penyair berikut ini,

::C */ "#'-t St: t:')ti'4U J? |1fr'-V;j

,uilt ft, * {t',r+ ri1'#- +'[4 J-6
"Engkau berkata alcan berjalan sendirian sementara kcmatian

mendekat dalam menempuh dua jalan itu.

Silakan tempuh jalan kanan, karena membatalkan sumpah

adolah perbuatan orang yang berdosa."7077

r* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411259), Al Mawardi dalan An-Nulrat wa Al
.-_. Uyun (Ay2), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3D).t'r Kami tidak mendapatkan dua bait ini dalam referensiyang kami miliki.
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Dia berkatq "Lafa^ '&f 'ft6 maksudnya adalatr mas,k

sedikit demi sedikit, karena tidak ada lagi perbuatan kecuali

menempuh jalan. Setiap lafaz/r- ,)* y^g ada dalam ungkapan hanya

menunjukkan kata kerja yang berkelanjutan."

Jadi, firman Allah SwT, ;il$,$t:i ii{.13 mengandung arti,

"Allah SWT menjadikan malamnya gelap dan siangnya bercahaya."

Penakwilan firman Atlah SWT' g.r, \;rK 'Uj| ;3
<rj;;- (Namun orang-orang yang kaJir mempersekutukan

[sesuatuJ dengan Tuhan mereha)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan dengan rasa

takjub kepada makhluk-Nya yang beriman atas perbuatan orang-orang

kafir, dan Dia berhujjah atas orang-orang kafir, "Ilah yang wajib

dipuji oleh kalian watrai manusia, adalatr Dzatyatgtelatr menciptakan

langit dan bumi. Dialah yang telatr menjadikan ladang kehidupan dan

kekuatan untuk kalian, juga unttrk hewan ternak kalian.Hujan turun

dari langit, padanya matatrari dan bulan berjalan saling bergantian

guna kemaslatratan kalian. Bebijian yang menjadi bahan makanan

untuk kalian tumbuh di bumi, demikian pula buah-buahan yang segar,

dan kemaslahatan juga kemanfaatan lainnya.

Akan tetapi, orang-orang yang ingkar akan nikmat Allah yang

dikaruniakan kepada mereka, telatr merljadikan selartu bagi Ailatt

dalam peribadatran kepada-Nya. Mereka menyembatr ilah selain

Allah, dalam bentuk berhala, patung, dan yang lainnya, padahal

mereka sama sekali tidak bersekutu dengan Allatt dalam penciptaan

segala sesuatu, juga ketika memberikan nikmat kepada mereka,

melainkan hanya Allah yang melaktrkan hal itu.

r.i6.l
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subhanallah, sungguh hujjatr yang sangat kuat dan nasihat
yang amat singkat bagi orang yang berpikir dan merenurgkannya."

Ada yang berpendapat bahwa hal itu ada di awal kitab raurat.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13077. suffan bin waki menceritakan kepada kami, dia berkata:
Abdul Aziz bin Abdushshamad Al Ammi menceritakan
kepada kami dari Abu Imran Al Jauni, dari Abdulrah bin
Rabah, dari Ka'ab, dia berkata, ..Awal Taurat adalah awal
surah Al An'aam, yakni, g;.is +t3i * "i,i *:Si
<-,J.r;_ 6.r,ii$'uji';3 ;jti; ,fifrlg., ,segata puji

bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan
mengadakan gelap dan terang, nomun orang-orang yang
lraJir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan rnereka.,'1072

13078. Ibnu waki menceritakan kepada kami, dia berkata: zaidbin
Hubbab menceritakan kepada kami dari Ja'far bin sulaiman,
dari Imran Al Juni, dari Abdillatr bin Rabah, dari Ka,ab,
dengan riwayat yang sama. Hanya saja, ada tambahan,
ec{khfo Taurat adalatr akhir surah Huud..l073

fi4 ti iJb urtioy" menyamakan sesuatu dengan yang lain.
Dalam masalatr hukum, ketika seseorang berbuat adil, maka
ungkapannya adalatr *l ';ltO "Aht berbuat adil.,,

'm Al Mawardi dalam A*Nukar wa Al uyun,keduanya dari wahb bin Munabbih
(7-91),rbnu Athiryatr dalam Al lrluhanar Al wajiz en6r, dan Ibnu Al Jauzi

_- dalam ZadAl Masir (3t2).tn lbid.
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Makna yang l(ami ungkapkan be*aitan dengan makna lafaztt

',t[$-sceerti yang dikatakan oleh ulama tafsir.

Riwayat yang menjelaskan hal itu adalah:

l3}7g. Mutrammad bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang makna lafazh, oifr, dia berkata,

"Menyekutuk*.,1074

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud

dalam kalimat tersebut?

Pertama: Berpendapat bahwa mereka adalah ahli kitab.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

13080. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ya'qub

Al Qummi menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Abi Al

Mughiratr, dari Ibnu Ab74 dia berkata" "Seseorang dari

kalangan Khawarij datang sambil membacakan firman Allalt

swr; 33t; *lttig ,1,!'it5 ei.tAi iil 
"5'i 

iL 3A
<rh| rry.r,\ir:K 

'u.,ii 'j 'segala puii bagi Allah vang

telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap

dan terang, ttamun orang-orang yang kafir

mempersehttukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka'. Ia lalu

berkata kepadanya; 'Bukankatr orang yang kafir kepada Rabb

mereka berarti telah melakukan kesyirikan?' Ibnu Abza

menjawab, 'Betul'. Orang itu lalu Pergi. Lantas yang lain

roa lbnu Abu Hatim dalam tafsimya(411260).



SurchAIAn'q4m

datang, 'Wahai Ibnu /$za, orang itu menginginkan
penafsiran yang lain untuk ayat tersebut, karena,dia.salatr
seorang Khawarij'. Ibnu Abza lalu berkata" 'Kembalikan
orang itu kepadaku!' Setibanya orang itu di sana" Ibnu ltbz-a
berkat4 'Tahukah engkau kepada siapa ayat ini turun?, Dia
menjawab, 'Tidak'. Ibnu Abza berkat4 'Ayat tersebut turun
kepada atrli kitab. Pergi dan janganlatr engkau meletakkan
ayat ini pada selain tempatnya:.rrI07s

Kedua: Berpendapat bahwa maksudnya adalah kaum musyrik
penyembatr berhala.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13081. Bisyr bin Mua& menceritakan kepada kami, dia berkata:
Yazid bin Zurai menceritakan kepada karni, dia berkata: Said
menceritakan kepada kami dari eatadatr, tentang firman
Allah swr, 5h,, ff:t, lu#'ufii 't ,No u, orang-
orang yang kaJir memperselaiulan (sesuatu) dengan Tuhan
mereka," diaberkata, ..Mereka adalah atrli syirik murni."

13082. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada
kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi, tentang firman Allah SWT, fr.r, iiri{ e51 i3
<rhl-"Namunorang-orangyanglcafi rmempersekutukan

(sesuatu) dengan Tuhan mereka,,, dia berkata" ..Mereka

adalah kaum musyrik., I 076

'ot tbid.
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Jbrlrr Abu Hatim dalam tafsimya(411260).
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13083. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu zaid berkata,

tentang firman Allah SwT, <rj;;- g.r,litK'u:ri ';
,, Namun or ang-or ang yang kafir memp er s ehttulran (s e suatu)

dengan Tuhan tnerelca," dia berkata, "Yakni tuhan yang

mereka sembah, mereka menyamakannya dengan Allah,

padatral tidak ada sekutu bagi Allah, tidak pula ada llah

selain-Nya. Dia juga tidak menjadikan satrabat serta

*rk.::1077

Abu Jatfar berkata: Allah swT menyatakan,'T'{amun orang-

orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka."

Dia mengUngkapkannya secara umum, tanpa mengkhususkan satu

kelompok. Artinya, semuanya masuk ke dalam ayat tersebut; Yafuudi,

Nasrani, Majusi, para penyembatr berhala, dan lairurya dari kalangan

kafir.

rtcc

* i *,1:..3'Lrr:<fr i;t't *b n W
z )roz c)2o

;:sj; -;il
*Didloh yang fl1pl1tciptalr61nka7,u dfrri tanah, sesdah i1;t

di1;7mil<aruyy1 aiat (l<enwtionrmt), dffr adalagi ilatu aial

yottg do padasisi'Nya (ymrgDia sendirilah

mengetalruW a), lr,enru.dian l<anuu mdsih t dgil.r d$tl (tert6rtg

bqbanskit ia.t),u

(Qs. Al Art'aam [6lz 2l

,sitl'j

'* Ibid.
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Penakwilan liman Altah: * ; f& /.51 '; (Dialah

yang menciptahan komu dari tanoh)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, *Dialah yang

menciptakan kamu dari tanah. Dialah Allah SWT yang telatr

menciptakan langit dan bumi, memberikan kegelapan malam dan

catraya siang. Kemudian orang-orang kafir berlaku kufur, padahal

Allah telatr mencurahkan nikmat kepada mereka. Mereka juga

menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang sama sekali tidak bisa

memberikan manfaat atau mudharat. Wahai manusia! Dialah yang

telatr menciptakan kalian dari tanatr 
-mahsudnya 

adalah keturunan

dari makhluk Allah yang diciptakan dari tanalF."

Allah SWT mengajak mereka berbicara dengan ungkapan

demikian karena mereka memang keturunan makhluk yang Allatt

ciptakan dari tanah.

Tafsir yang kami ungkapkan tersebut sama seperti pendapat

para ulama tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13084. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada karni, dia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah swT, * o, {& ,tJJl',J. "Dialah yang menciptakan

kamu dqi tanah," yakni pada awal penciptaan, Allah SWT

menciptakan Adam dari tanah.lo78

tm Ibnu Athi)lfah Mlrrm Al Muharrar Al Wajiz QD66) dan Al Qtrthubi dalam Al
Jani li Ahham Al Qu'an (61387).



T$*Al/l,:Ihatrri

13085. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, * ; {& ,sill';
"Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, " dia berkata

"Maksudnya adalah Adam."loTe

13086. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman-Nya, * n W ,sill '; "Dialah

yang menciptakan kamu dari tanah," bahwa maksudnya

adalatr Adam.lo8o

13087. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dra berkata: Abu Tumailatt

menceritakan kepada karni dari Ubaid bin Sulaiman, dari

Adh-Dhahhak bin Muzahim, dia berkatao *Allah SWT

menciptakan Adam dari tanah dan menciptakan manusia

selunrhnya dari saripati air yang 1riou.,l08l

13088. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zalid &rkata
tentang firman Allah swT, * ; {& .J.tt| ';, "Dialah

yang menciptakan kamu dari tanah," dia berkata, "Adam

diciptakan dari tanah, kemudian kita dicipakan dari Adam,

yakni ketika kita diambil dari punggungnya."loe

'w lbid.tw lbid.t'' Ibnu Athiyyah dalarn Al Muharrar Al Waiiz (2D66).
r0E2 Al Qurthubi dalamAl Jami'li Ahkan Al Qar'an(6B87).
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Penakwilan lirnan Allah: ,:3+ J:3 fr; ?Ll # X
(Sesudah itu ditentukannyo ajal [kematianmuJ, don ada lagi suatu
ajal yang ada pada sisi-Nya lyang dia sendirilah mengetahutnyaJ)

Abu Ja'far berkata: Para ulama tafsir berbeda pendapat

tentang penafsiran ayat tersebut.

. Pertama: Sebagian ulama berpendapat batrwa maksud ayat,
"d\ -r;; 'j adalah,"Allah lalu menentukan ajal bagi kalian wahai

manusia, yakni rentang waktu antara diciptakan sampai dia mati."
b

Lafazh, 7,tt, ,j,:i;'EJt maksudnya adalatr rentang waktu
antara kematiannya sampai dibangkitkan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13089. Ibnu Waki bin Hannad bin As-Sari menceritakan kepada

kami, mereka berdua berkata: Waki menceritakan kepada

kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Abi Bakr Al Hudzali, dari Al Hasan, tentang firman Allatlb..
SWT, 5; {t; "Ditentukannya ajal (kematianmu)," dia

Srkata "Yakni ajal antara diciptakan sampai diamati)' j{12

,ii-, J3 "Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya
(yang Dia sendirilah mengetahuinya)," dia berkat4 "Yakni
ajal antara kematiannya sampai dibangkitkan."los3

13090. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman
Anah swr, itt" ,# Tfr'dl {;t:r 

't ,,sesudah itu
ditentukannya ajal (kcmatianmu), dan ada lagi suatu ajal

1083 
16rru Al Jauzi dalam Zod At Masir (313).
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yang ada pada sisi'Nya (yang Dia sendirilah

mengetahuinya)," dia berkata, "Yakni ajal kehidupanmu

sampai mati, dan ajal kematianmu sampai dibangkitkan. Jadi,

kamu di antara dua ajal dari Allah SWT"'108'4

13091. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Tumailatt

menceritakan kepada kami dari ubaid bin sulaiman, daxi

Adh-Dhahhak bin Muzahim, tentang fimran Allatl SWT, -1i

i :'t,,9 Trr33 Tiii " D it 
"tukannva 

aj al (*e mat i anmu)'

dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi'Nya (yang Dia

sendirilah mengetahuinya)," dia berkata, "Dia menenfukan

ajal kematian, dan setiap jiwa memiliki ajal kematiannya.

Allah swT tidak akan pematr mengaktrirkan ajal yang telatt

ditentukan-Nya. i* ,9 ffi 'Oon ada lagi suatu aial

yang ada pada sisi-Nya (yang dia sendirilah

mengetahuinyo)" maksudnya adalatr ajal kiamat, punatrnya

dunia, dan kembali kepada Allah 5ryr'1'.::1085

Kedua: Berpendapat batrwa maksudnya adalah ketenhran

duniq dan di sisinya ketentuan akhirat.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

l3}g2. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Yatrya

bin Adam menceritakan kepada kami dari SuSan, dari Abu

Hushain, dari said bin Jabir, dari Ibnu Abbas, tentang lafazh,

rm Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (411262) dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al
Masir (313).

,*5 lbnu Abu-Hatim dalam tafsirnya (41126l) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (313).
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'S ai"berkata, *Maksudnya adalatr dunia. Adaprm lafazh,

; tt",*ljlljmatcsuanya adalatr ullriral r r 0s6

13093. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, dia berlota: Abu

Ashim menceritakan kepada kami dari Zal<aria bin Ishaq,

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang Iirman Allatrb.-
SwT, {f,jl{i "Ditentukannyo ajal," dia berkata, "Akhirat
itn di sisi-Nya. i.rt, ,#ffi'O* ada lagi suatu ajal',
maksudnya adalatr dunia. "lo87

13094. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang lafazh <fr, dia berkat4 "Akhirat di

sisinya. J:J T;t 'Dan ada lagi suatu ajal', maksudnya

adalah d rni4.::1083

13095. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang lafazcr- <$,'dia berkata, "Akhirat di

sisinya. 3:J ffi 'Do, ada tagi suatu ajal', maksudnya

adalah drrnia.:rto89

13096. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr dan Al Hasan, tentang firman
Allah swr, itt, ,# \fri dl 6, X "sesudah itu

rM Ibnu Abu Hatim dalanr tafsirny a (411260, 126l).rm At Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2/335) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (313).

'w lbid.
'w lbid.
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ditentukawrya aiat (kematianmu), don ada lagi suatu aial

yang ada pada sisi'Nya (yang Dia sendirilah

mengetahuinya),,, mereka berdua berkata, *Yal(Iri ajal dunia,

semenjak engkau diciptakan sampai man' J1^3 ffi 'Do'

ada tagi suatu aial', yalai Hari Kiamat'"IoeO

l3}g7. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari te9i:, ,97
Mujahid dan Ikrimah, tentang firman Allah SWT, *l &:oi;
,:3+ "1:i Tft "sesudah itu ditentukannya aial

(lrcmatianmu), dan ada lagi suatu aial yang ada pada sisi-

Nya(yangDiasendirilahmengetahuinya),"diaberkata"
"Dia telah menent,kan ajal druria' ,|:'iiiY, 'Do' ada lagi

suatuaTal', maksudnya adalatr ajal kebangkitan':r 
l0el

13098. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari J,tb.i:, .97
Mujatrid dan Ikrimah, tentang firman Allah SWT, );l &5;
"sesudah itu ditentulannya oial (kcmatianmu)," dia berkata

"Maksudnya adalatr kematian." 
l @

13099. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadatr dan Al

Hasan, tentang firman Allah SwT, 
'3:J #i?L\ {;t;'1

ii;+"Dttrntukannya aial (pcrtatianmu), dan ada lagi suatu

ajal yang ada pada sisi-Nya,,, mereka berdua berkata' *Allatl

swT menentukan ajal dunia semenjak Anda diciptakan

rm Al Mawardi dalam AwNulcat wa Al litun Ql93)'
tot 4l Qurttrubi dalamAl Jami'li Ahlorn Al Qu'an (6/389)'

'w lbid.
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sampai Anda mati. il+ ,Qffi'Oo, ada lagi suatu ajal
yang ada pada sisi-Nya', maksudnya adalah akhirat."lD3

13100. Ibnu Waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Manshur, dari Mujatrid, tentang firman Allah SWT, "# 6,
"Ditentukannya ajal (kematianmu)," dia berkata,

"Maksudnya di duni a. ib JJ3 ffi 'O* ada lagi suatu

ajal yang ada pada sisi-Nya', maksudnya Hari

Kebangkitan."loea

13101. At Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ibnu

Atu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,

i^+ ,&I*fr"<rt {;'1 "sesudah itu ditentuknnnya ajat
(lrcmatianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-

Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya)," yakni ajal

kematian. Sedangkan yang dimaksud dengan ajal yang ada di

sisi-Nya adalah waktu kiamat dan berdiri di hadapan-Nyu.'0"

13102. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman Allah SWT, 1; -r;;
"Ditentukannya ajal ftematianmu)," dia berkata, "Maksud
lataz/r- {; {;ri 'Ditentukannya ajal (kematianmu)', adalah

rB Abdurrazzak dalam tafsirnya Q/a\ dan Al Qurthubi dalam At Jamt li Ahkam
Al Qar'an (6/386).r* Al Mawardi dalan An-Nukot wa Al Uyun (2193) dan Al Baghawi dalam
Ma' a I im At-Taru il (2133 5).

'ws lbid.
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kernatian. Adaprur, i*,$ffi'o* ada tagi suau aial

yang ada poda sisi-Nya', maksudnya adalatr Hari

Kiamat."lffi

Ketiga: Berpendapat seperti riwayat berikut ini:

13103. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah swr, i:t" J3' i;;Yt <fr 6t '7 "sesudah itu

ditentulannya ajal (kcmatianmu), dan ada lagi suatu aial

yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah

mengetahuirrya)," dia berkata, "Maksud latazh $; 6,
adalatr tidur. Kala itu roh diambil, kemudian dikembalikan

kepada si empunya ketika bangun. it"" ,pffi 'Dan ada

lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya', yakni ajal kematian

manusia."lBT

Keempat: Berpendapat seperti riwayat berikut ini:

13104. Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, tettang firman Allah SWT, ';
'ii:s'5X i^', -#LU<fr{$'1 *;6t* a$i
"Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu

ditentukanrrya ajal (kcmatianmu), dan ada lagi suatu ajal
yang ada pada sisi-Nya (yang Dio sendirilah

mengetahuinya), lcemudian lumu masih ragu-ragu (tentang

berbangkit itu)," dia berkata" "Adam diciptakan dari tanah,

'ffi Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(41126l).

'm Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/3) dan At Baghawi dndram Ma'alim At
Taruil(21335).
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kemudian kita diciptakan dari Adam. Kita semua diambil

dari punggungnya. Kemudian diambil ajal dan perjanjian

dalam satu ajal yang ditentukan pada kehidupan dunia

ioi.nl098

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat dalam

masalatr ini adalp! yang menyatakan, "Dia menentukan ajal

kehidupan dunia. i^t" ,#ffli 'Oo, ada lagi suatu ajal yang ada

pada sisi-Nyai maksudnya adalatr ajalHari Kebangkitan."

Kenapa aku memilih pendapat tersebut? Itu karena Allah SWT
dalam kesempatan ini sedang berhujjah atas makhluk-Nya. Dia
berfirman, *Wahai manusia, Ilah yang disekutukan oleh orang-orang

kaftr, Dialah yang telah menciptakan kalian dari menumbuhkan kalian

dari tanatr. Lantas menjadikan kalian dalam ragam bentuk, padatral

sebelumnya kalian tanah, benda mati. Allatr SWT lalu menentukan

ajal kehidupan dan kematian kalian gula mengembalikan kalian

menjadi trnah seperti sebelumnya. Selanjutnya adalatr ajal yang telah

ditentukan di sisiNya, untuk mengembalikan kalian menjadi hidup

dalam bentuk jasad sebelum kalian mati."

Ayat ini serupa dengan firman Atlah EtvT, ;t\5ij<3 ,15
€,j{.i #t7 #. #'H'n Wt c,el f*u'
"Mengapa kamu kafir kcpada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu
Allah menghidupkan kamu, kemudian lcamu dimatileon dan

dihidupkan-Nya kembali, kemudian lcepada-Nyalah kamu

dikcmbalikan? " (Qs. Al Baqaratr l2l: 28).

'* Lihat atsar tersebut dari Ibnu Zaid dalam Al Muhurar Al Wajiz karya Ibnu
ArhWahQn6T), yang maknanya mendekati atsar Ibnu Watrb.

l
I
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Penakwilan firman Atlah: 'o;i:S ki'3 (Kemudian kamu
masih ragu-ragu [tentang berbanghit itu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Lantas kalian

meragukan kemampuan llah yang mampu menciptakan langit dan

bumi, mampu memberikan kegelapan malam dan cahaya siang, serta

mampu menciptakan kalian dari tanah menjadi bentuk yang kalian

miliki sekarang ini. Kalian ragu dengan kemampuan-Nya untuk

membangkitkan kalian dan mengadakan kalian setelatr mati."

Dalam batrasa Arab, lafazh i4,ir -"rrgandung arti keraguan.

Sebelumnya aku telah menjelaskan makna kata tersebut pada lebih
satu tempat dengan berbagai dalilnya, sehingga tidak perlu kami
ulangi pada kesempatan ini.

13105. Yunus menceritakan kepadaku, dia'berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zud berkata,

tentang firman Allah SWT, ';t;i:s fr't "Kemudion kamu

masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu)," diq berkata,

"Artinya adalah keraguan. Allah SWT berfirman, e i-rl a-
'Jangonlah kamu ragu-ragu terhadap'. (Qs. Huud [l l]: l7).

Maknanya adalah ada dalam keraguan terhadapnyu.:rloee

13106. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

karni, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi, tentang firman Allah SWT, 'b;j:S Ai t

'* Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al tlytn Qt93) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad
Al Masir (313).
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"Kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu)"'

seperti riwaYat sebelumnYa' 
I lm

ttt o

vp-:-{rr{ub"6$a; +{3iA'frt|';t

@'0'63
,,Durtauitah Ntah (yorrs diserrlbah),bojik dilangtt mauwfr

di bumi; Din rllarget"t*i apo yang kanil talwsiol<an dmt

apa yo*s t@w t hffinffi' @ila) a|o Yons

(Qs. Al An'aam [6]: 3)

penakwilan firman Allah: &"i;*i oi +:v'$i a'ii $e

6161V '{"-: '{ft dh foo" Dialah Attah lvane dbembahJ'

baik di tangit maupun ii Oumi; Dia mengetahui apa yang kamu

rahosiakan dan apa yang hamu lahirhan dan mengetahui [pulal apa

yang kamu usahakan)

AbuJa,farberkata:Wa}raimanusia,Allahlahyangberhak
dijadikan Tutran, bukan lain-Nya. Dialah yang berhak mendapatkan

pqi* ikhlas dari kalian! Dia pula yang telatr disekutukan oleh orang-

orangkafir,padahalDialahyangdisembahdilangitdandibumi.Dia
Matra Tatru atas perkara yang tersembruryi atau yang jelas'

a $11262) dan Ibnu Al Jauzi dalarrt Zad Al

Masir (3R).
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Jadi, Rabb kalian yang berhak mendapatkan pujian dari kalian,

juga ibadatr secara tulus. Dialah Dzatyangtelatr kami sebutkan, bgkan

tuhan yang sama sekali tidak mampu memberikan manfaat atau

mudharat kepada kalian, bahkan tidak bisa melakukan apa pun, serta

tidak bisa menatran keburukan yang menimpa dirinya sendiri.

Firman-Nya, 6t# V Yi "Dan mengetahui (pula) apa

yang kamu usahalcan. " Allah menyatakan, "Dialah Allah Yang Maha

Mengetahui perkara yang kalian lalokan dan usatrakan. Dialah Yang

akan memperhitungkan itu semua. Lantas Dia pula yang akan

membalasnya pada hari kalian dikembalikan."

{rco

@'d q" 13,9 I Aj dv A $; ;i -+y Y3

"Dandnak ada nnu ayat W ilmi ayat'cryotTulun
smtpcti lnpada msela, melainkmt mrr:elca selalubupahng

dmipadany a (nendust akannY a) ."

(Qs. Al An'aam [6]: 4)

penakwilan lirman Allah: 16 4-E i *l;4.+)SVS
'"*;JqL Lj(|Oan fidak ada suatu ayat pun dari ayat'ayat Tuhan

sampai kepada mereka, melainhan mereha selalu betpaling

d arip adany a [men dus tahanny aJ)

Abu Jatfar berkata: Allatr SWT menyatakan, *Tidak ada

suatu ayat pun dari ayat-ayat Tutran sampai kepada mereka 
-yakni

orang yang menyekutukan Allah- melainkan mereka selalu berpaling

darinya-.
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Maksud ayat tersebut adalah hujiah dan tanda keesaan Allah,

bukti kenabian Muhammad SAW, serta kebenaran yang Allah berikan

kepada mereka.

'"th| t#l|g J! "Mrloirknn mereka selalu berpaling
daripodarrya," maksudnya adalatr, "Kecuali mereka berpaling dari

ayat tersebut, sehingga mereka tidak menerimanya dan menetapkan

bukti tersebut, yang menunjukkan kebenarannya, yn1 bisa karena

ketidaktatruan mereka terhadap Allah'.

{t{to

-1, $(v\yii ;d-U..3# ;l- a F\
@i'i#

"Sesrnggzhnyc msela tclah menfurs,tal@rr yarrg Haq (N
Qur' an) tatkalf, sanp,cii lnpada mrrrel,a, mala kelak at<sn

sarnpai lnpd, mqelca (l<erlotwr da,ri) fuita.bqita yang
selalu mrr:el<t puolok ollolll,an."

(Qs. Al An'aam [6]: 5).

Penakwitan firman Altah: ieSSfT'CA #U $Kfit
'itir;;S- * $(Y tfil $esunggunnya mereka telah mendustahan

yang Haq tathola sampai kepada mereka, maha helah ahan sampai
hepodo mereho [kenyataan dariJ berttu-berito yang selalu mereha
perolok-olohhan)

l;Kii
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Abu Jetfrr bcr*rtr: Allatt SWT menyatalmn, "Orang-orang

yang menyekuh*an Allah telah mendustakan Al Haq kaika datang

kepada met€ka."

Al Haq adalah Muhammad SAW. Mereka mendustakan dan

mengingkari kenabiannya kaika datang kepada mereka.

Allah SWT mengancam mereka lantaran sikap mereka yang

mendustakan dan mengingkari kenabiannya" "Watrai Mutrammad,

kelak akan sampai kepada orang-orang yang mendustakanmu

kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan."

Allah SWT pun memenuhi ancaman-Nya ketika mereka terus

berlanrtJarut dalam kejahatan, membangkang Rabb mereka. Allatt

SWT membunuh mereka dagan pedang pada perang Badar.

rrOC

i6jjila'& g) i#b.(<ifr€r;;-t;fi
fir.ii $,i1', 66$ # 13J1 &fr !55 f-J

'ue;si'e ;; :rCW b3\ &i<lrt''d'j ,,t

" Apalcah mrr:elo ddak menp el:lwtil<sn bq ap a borlry ak
genoasi y orJg talah l<firJi bhtasakfiJ sebebrm nrr:el<a,

padalwl (genrl":asi ifii tclah Kami tagyhl<fti l<cfuhican
nqelca di nntkrlbumi, yaitulcctcguhorr ycrJgbelam peflah
Kami t'rr{,ll<an lep admru, dm Konli- anr ahltmt lwi an y ang

lebat attas wqel@ ilmrl(rrnri iailil(on nmgoi.ntngai mengalh
ili bawah mqels, kerruiliorr- Kani blmsalonr msela

,--
,Sl
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l<arena iloso nqekt sendirl, dsrJ l<frrni ciptal<frrJ seildah
mseka ganu asi y arJg l.ain."

(Qs. Al Art'aam [6]: 6)

Pena*witan firman Allah: fi ; # o2,Kifr S U;tt
',Stit (:.{., gsit &.itat &}Y; K tr-J- ii s-i!i'a|Ik
,A:. q b;;. ; 'lti15 bj\ dfirt if q at iA)akah

mereka tidah memperhatihan beropa banyak generasi yang telah

Kami binasahan sebelum mereha, padahal [generasi ituJ telah Kami
teguhhan kedudukan tnereha di muka bwnt, yaitu heteguhan yang
belum pernah Kami berikan hepadamu, dan Kami curahkan hujan
yang lebat atos mereka dan Kamijadihan sungai-sungai mengalir di
bawah mereha, kemudian Kami'binosohan mcreha karena dosa

mereha sendirt, dan Kami ciptahan sesudah mereha generasi yang
bfia

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada Nabi
Muhammad SAW, "Apakah orang-orang yang mendustakan ayat-

ayat-Ku dan ingkar terhadap kenabianmu, tidak memperhatikan

berapa banyak generasi yang telatr Kami binasakan sebelurn mereka?

Padahal generasi itu telah Kami teguhkan kedudtrkannya di muka
bumi, yaitu ketegtrhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu."

Riwayat yang menjelaskan hal itu adalatr:

13107. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada karni, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang

firman Allah swr, xI r-J Ic glt a'fr* ,,retah

Kami teguhkan kcdudulwn merela di mulca bumi, yaitu
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kctegutron yang belum pernah Kami berihan kcpadamu," dia

berkata, *Maksudnya adalah, 'Aku (Allatr) memberikan

kepada mereka apa yang tidalc Kuberikan kepadamur.rrll0l

Abu Ja'far berkata: Allatr menyatakan, "Aku menurunkan

hujan kepada mereka, lantas menumbuhkan buatr-buahan dari

pepohonan, kemudian mengeluarkan ragam tumbuhan dari bumi,

lantas mereka menelusuri goa-goa di pegrrnungan, dan langit pun

mengguyurkan hujannya, sehingga keluarlatr di bawatr mereka mata

air dengan izin-Ku. Akan tetapi kemudian mereka memejamkan mata

(tidak mensyukuri) nikmat-Ku, bermaksiat kepada Rasul-Ku,

melawan perintatr-Ku, dan melampaui batas, sehingga turunlalt siksa-

Ku kepada mereka. Aku menyiksa mereka atas dosa yang mereka

lakukan. Sebagian dari mereka dihancurkan dengan kilat, sedangkan

sebagian lagi dengan teriakan dan yang lainnya."

Firman Allah swr, 65i; # it3l &3t "Dan Kami

curahkon hujan yang lebat atas mereka," Lafa^ 65+ maksudnya

adalah dengan lebat dan terus-menerus.

ir$l q b.;; b GW "Dan Kami ciptakan sesudah

mereka generasi yang lain," maksudnya adalatr, "Setelah Kami

menghancurkan mereka, kami menciptakan generasi yang lain."

Jika ada yang bertanya, "Bagaimanakatr memattami firman

Allah swT, K # 1(, -8,i1 a'frk 'Padahal (generasi itu)

telah Kami teguhkan kcdudukan mereka di muka bumi, yartu

kcteguhan yang belum pernah lami berikan keoadamu', dan siapakah

mul&athab (yang diajak bicara) dalam ayat tersebut? Padatral

sebelumnya Allah SWT menggunakan kata ganti orang ketiga dalam

trot a56*.o.1 dalam afsirnya Q/42) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya
(4n263).

frr-'l
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firman-Nya, ij e # oy(<ifr € V;-it 'Apatuh meretra tidak
memperhatilcan berapa banyak generasi yang telah Kami binasalan
sebelum mereka'?"

Jawab, "Kata ganti orang kedua dalam firman-Nya, # lC
fri 'Yott, kcteguhan yang belum pernoh Kami berikan kepadamu',

adalalr orans ketiga dalam firman-Nya, ij e # o:.Kifr € Y;-il
'Apalrah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang
telah Kami binasakan sebelum mereka'. Akan tetapi, redaksi berita
tentang orang ketiga mengandung makna ungkapan (makna qaul), jadi
maknanya yaifu, 'Katakan wahai Mutrammad kepada kaum yang telah

mendustakan Al Haq yang datang kepada mereka, 'Apakatr kalian
tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telatr Kami
binasakan sebelum mereka, padatral (generasi itu) telah Kami
teguhkan kedudtrkannya di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum
pernatr Kami berikan kepadamu'?l'

Orang Arab jika mengabarkan orang ketiga dalam redaksi
perkataan seseorang (mal<na QauD, maka biasa melakukan. hal itu.
Jadi, terkadang berita tersebut dalam bentuk orang kedua, dan pada

kesempatan lain dengan orang ketiga. Misalnya fjl U,:&r g1 Cii
"Anda berkata kcpada Abdullah, 'sungguh mulianya dia'." Serla
perkataan, '6;t 6 :,irr )$. Ai "Anda berftata kepada Abdullah,
'Sungguh mulianya engka u'. "

Terkadang pula memberitakannya dalam bentuk berita orang

ketiga" kemudian memberitakannya dalam bentuk orang kedua, dan

sebaliknya.

Redaksi seperti ini banyak didapatkan dalam perkataan orang

Arab, juga dalam syair-syair mereka. Kami juga telatr menuturkan



sebelumnya" sehingga tidak mesti kami ulangi

kesempatan ini.

WstuArt.fivhclyi

kembali pada

Ulama natrwu Bashratr memberi komentar tentang hal itu,

seakan-akan Allah mengabarkan kepada Nabi sAw, kemudian

berbicara dengan beliau dan juga mereka.

Allah SwT berfirman, 4 er* $-i;"fi qnif -,}3 flF
"sehingga apabita kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah

bahtera itu membmyo orang-orang yang ada di dalamnya dengan

tiupan angin yang baik " (Qs. -lf:; .'::r.: :.s 1.1. r'i: 22).

rrt c

r;j{t$lrn A$,t# *r$t-C

'Gb{l-ri:;;t
"D@r t<dau Kami an'urrl<orl ttqaUnu tulitcn di otr.as

lc#les,lalu nqelir- ilapo nwrye*trtnyo iletgorrt tangan

nwr ekt sc rrditi, tentulah or ang' ot(mg 
"f,fin 

itu bqkrrtar' lni
tidek lmin llrrivlclah sihir yarrg nyotr,a' ."

(Qs. Al An'aam [6]: 7)

Penalrwilen Iirman Allah: ii$ ,rt;-O fS&631;
,r*f. .rtTi6 il Wfit 36 Afi(Dan hatau Koni turunhan

hepadama tulisan di atas hertas, ldu mereha dapat menyenluhnyo

dengan tangan mereka sendiri, tentulah orongorung hafv ilu
berhata, nlni tidah lain hanyalah sihir yang nyato-')

$-A{;uitr;
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Abu Ja'far berkata: Allah swr mengabarkan kepada Nabi
sAw tentang kaum yang menyekutukan Allah dengan yang larn,
(berhala, patung, atau sesembatran lainnya).

Allatl swr menyatakan, "Bagaimana bisa mereka mernatrasri
tanda-tanda itu? Bagaimana bisa mereka memahami kebatilan mereka
dengan ayat-ayat itu" sementara 

-dengan kekufuran mereka dan
jatrhnya mereka dari pehurjuk- jika Aku menunmkan wahyu kepada-
Mu wahai Muhammad dalam kertas yang bisa mereka lihat dan
sentuh, niscaya mereka akan menyatakan, .Ini tidak lain hanyalah
sihir yang nyata'. Padahal kertas itu tergantung di antara langit dan
bumi, serta menjelaskan dakwah yang kamu serukan, dan
membenarkan ketauhidan-Ku..

Makna lafa,i,., '$ ,,yorg nyata,. adalah, .Nyata bagi orang
yang merenunginya bahwa itu hanyalatr sihir yang sama sekali tidak
hakiki."

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan
oleh para ulama tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13108. Muharnmad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada karni, dia berkara: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najrh, dad
Mujatrid, tentang firman Allah SWT, *r$l- A${,,Di aros
kertas, lalu mererra dapat menyent hnya dengm rertan
mereka sendiri," dia berkatq ..Msrrka ncoyeutuh dalt
melihatnyq tetapi tidak memberurkannya,tto

rr@ Ibnu Abu llatin dalam tafsirnyagll2€A).
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13i09. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

A[ah swr, iefii# "$i o ${,n$ {i l; "Dan

kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kcrtas, lalu

merelra dapat menyentuhnya dengan tangan mereka

sendiri," diaterkata, "Mereka melihatnya, tetapi 'UJi Jln

f* f" {1 i1i ol-ffirt"tulah orang-orans kaJir itu

berkata, "Ini tidaklain hanyalah sihir yang nyata."rr03

l3ll0. Mr:.hammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Auah swr, fut\:# ,+$t o ${,1{" {i E; "Dan

kalau Kami turunkan kcpadamu tulisan di atas kcrtas, lalu

merela dapat menyentuhnya dengan tangan mereka

sendiri, " dia berkata" *Maksudnya adalah, 'Seandainya Kami

menurunkan dari langit suhuf dengan kitab di dalamnya,

maka mereka akan menyentuhnya dengan tangan merek4

akan tetapi hal itu justru menjadikan mereka tambatl

mendustakann)a'. :r 1 I *

l3lll. Mutrammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Aabath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman Allah SWT, i. (+t,lfi ffj E;

"* Ib:-.. Abu Petir-r dalam tafsimya @f26$.ttu lbid.
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,$f "Dan kalau kami turunkan kcpadamu tulisan di atas

kertas, " bahwa maksudnya adalah suhuf.rros

l3ll2. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada karni dari Qatadatr, tentang

firman Allah SWT, u)$iL."Di atas kertas," dia berkata,
..yakni dalam lembaran, {rlii i,y lisrSi \ii afi:#t,4D,
W -v! 'Lalu mereka dopat menyentuhnya dengan tangan

mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir rtu berkata, ',Ini
tidak lain hanyalah sihir yang rqlata."116

coc

s'* if*i,,,ft K, fftI 5;w $J-{5 $63

@'bifr-
uDart 

nrrl":el,a bql<atar'Mengapo ddak diamnicart
l<epadnvya (Ivlulwtmrad) malaillolt?' Dan lcalau l<affri

ananl<an (lepailarryo) mruloril<ot, tenrlrtlolh selesoi urrrriarJ itu,
l<emdion nrrr:el<t ddak dibrri tanguh (seilikit trurJ)."

(Q.. Al An'aam [6]: 8)

Penetrwitan linnan Nlah: *gffi i;?rV ,* 3S-{5$6j
'ojb- { '* 'fJ( '"::t @an mereha berhata, ,,Mengapa tidah

diturunkan kepadanya [MuhammadJ nalaikot?u Dan kalau Kami

rtot lbid.
116 Abdnrrazzak dalam afsirnya Qt4l) dan Ibnu Abu Hdirn daram ta&irnya

(4n2il).
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tu,runhan [kepadanyal malaikat, tentulah selesai urusan itu,

kemudian mereka fidah diberi tangguh [sedihit punJ)

Abu Ja'fer berkata: Allah SWT menyatakan, "Wahai

I\4r'h.ammad, seandainya engkau mengajak mereka untuk bertauhid

kepada-Ku dan mengakui rububiyyah-Ku, dan seandainya engkau

mendatangkan berbagai ayat yang memutuskan udzur mereka 
-yakni

orang-orang yang menyehitrrlian-Ku- maka mereka akan berkata,

'Bisakah sesosok malaikat turun dari langit dan membenarkan apa

yang engkau bawa dan bersaksi atas risalatr yang engk-au bawa?' Ayat
tersebut seperti firman-Nya tentang orang-orang musyrik yang berkata

kepada Nabi sAW,"gisil4,-#-, t$i SLUlFlr r:,s,lYil6
@ r-r 16 <;fi 3:r- *Ji\ -{i 'o"i mereka berts;ta,

"Mengapa Rasul itu memakan makonan dan berjalon di pasar-pasar?

Mengapa tidak diturunkan kcpadanya seorang rnalaikat agar
malaikat itu memberikon peringatan bersamo-sama dengan dio'?"
(Qs. Al Furqaan l25l:7)

'b;,Ef-{ '* fJi '$ K €il| i; "Dan tratau Kami turunkan
(kcpadanya) malaikat, tentulah selesai urusan itu, lcemudian mereka

tidak diberi tangguh (sedikit pun)," maknanya adalatr, "seandainya
Kami menurunkan malaikat sesuai dengan permintaan mereka, lalu
mereka kufur kepada-Ku dan Rasul-Ku, niscaya siksa itu akan datang

kepada mereka dengan segera, tidak akan ditangguhkan hingga

mereka diberi kesempatan turttrk bertobat."

Hal ini seperti yang Allah lakukan kepada umat terdatrulu kala
mereka meminta tanda-tanda kebenaran, kemudian mereka kufur
setelatr datangnya ta$da tersebut, aktrirnya Allah SWT menyegerakan

adzab kepada mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:
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l3ll3. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman Allah swr, '* ';elt '6 *{, (il i;
'birb-S "Don kalau Kami turunkan (kcpadanya) malaikat,

tentulah selesai urusan itu, kemudian mereka tidak diberi

tangguh (sedikit pun)," dia berkata, "Niscaya siksa datang

kepada mereka."lloT

l3l14. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, 5;
'bi*i-i 't3 i;(lt '5 *U ffi "Dan katau Kami turunkan

(kcpadanya) malaikat, tentulah selesai urusan itu, lccmudian

mereka tidak diberi tangguh (sedikit pun)," dia berkata,

"Seandainya malaikat ditunmkan kepada mereka, kemudian

mereka tidak beriman, maka mereka tidak akan

ditangguhkan."llo8

13115. Muhanrmad bin Amr menceritalcan kepada kami, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari lbnu. Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SwT, ZS *; 3J '{t
"Mengapa tidak diturunkan kcpadattya (Muhammad)

malaikat?" yakni dalam bentuknya. i;(lt '# *fr, ffj i;

rro lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya @t1266) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
lvlahoro Al Waj iz Qf27 0).Itc lbnu Athi)4fah iauir,U tit**r* At Wqib Qt27O).
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"Dan kalau Kami turunkan (kcpadanya) malaikat, tentulah

selesai urusan l'fa. " Yakni, kiamat itu niscaya akan tiba.ll@

13116. Ibnu Waki menceritakan kepada kami dari bapaknya, dia

berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Sufyan

Ats-Tsauri, dari Ikrimah, tentang lafah, }<ii ';i
"Tentulah selesai urusan itu," bahwa maksudnya adalah,

niscaya kiamat itu tiba.lllo

l3ll7. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepadg kami dari Qatadah, tentang

firman Allah swr, i;1lt'6K(ii ij ,Don katau Kami
turunkan (kcpadarya) malaikat, tentulah selesai urusan itu,"
dia berkata, *Allah SWT menyatakan, 'seandainya Allatr
SWT menurunkan seoftrng malaikat, lalu mereka tidak
beriman, niscaya Allah akan menyegerakan siksa kepada

arr"Lur.,llll

Ada pula yang berpendapat seperti riwayat berikut ini:

13t 18. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Utsman
bin Said menceritakan kepada kami, dia berkata: Bisyr bin
Imarah mengabarkan kepada kami dari Abu Rauq, dari Adh-
Dhahh.ak, dari Ibnu Ab_bas, tentang firman Allah SWT, i;
Sr)r-{ 't3 Fli 'eii K ffi1 ,lDon katau Kami turunkan

(kcpadanya) maloikat, tentulah selesai urusan itu, kcmudian
mereka tidak diberi tangguh (sedikit pun)," mereka berdua

rroe Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4llz6s) dan Ibnu Athiyyatr dalam Al
Muharrt Al Vajiz (2f270).

ttro lbid.
rrrr Abdrr"r."'ok dalam tafsirnya Ql4z),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4n265,

1266), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Ql33B).
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berkata, 'seandainya seorang maraikat datang kepada mereka
dalam bentuk aslinyq niscaya mereka akan mati, kemudian
mereka tidak diberikan tangguh sekejap mata pun.,,lll2

coc

Li 4), tGii ; {$ ffrfr t*i,^fiA { ;
-/ ) tt'\r9-it

uD,'t relou r<frnli iodirr*rrRcs,,t iat mar,,ir',t, tenturah
r<'ori iailik,nl dia seorangla*i.laki itsrJ (rcat& Kani
iadirorrt b *orang taki-taki), tentriloh r<Mfi Ttcrdgu.

ragal<m atas tmqeka dpa yo,tg ttto,.'/,a rogunogulr*, oto,
iliri n,qekf, sendhi.,,

(Qs. Al An'aa'n t6]: 9)

Penrtrwitrn fimen Altah: $$ ,.fifr (- .{ ffr4 L(Don kaloa Korrri jofr*o, Rosur itu tttoraihog tentutah Kami
iadi*sn db seorung lohi,lohi)

Abu Jatfer berketa: Allah SWT menyatakan, ..Seandainya

Aku tunrnkan kepada mereka seorang malaikat seperti yang mereka
pinta kala mereka berkata, 'Mengapa tidak ditun,rkan kepada
Muhammad malaikat?' yalmi malaikat yang bersaksi atas kebenaran
Muhammad dan meinerintahkan mereka untuk mengikutinya.,,

rr, Ibnu Abu Hatim d"tr $sirnra (a11265), Ibnu Al Ja.zi daran zad Ar Masir(3/8), dm At Mawardi dalcm,a-*fia*at ii et Uyrrr, <lnSl.-
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143'.tr;3 "Tentulah Kani jadikan dia seorang laH-laki,'
malcsudnya adalah, 'Niscaya Kami akan menurunkannya dalam

bentuk manusia laki-laki, karena mereka tidak akan sanggup melihat
malaikat dalam bentuk asli. Jadi, sama saja apakatr Aku menurunkan

malaikat atau manusiq sebab seandainya aku menurwrkan malaikat,
maka Aku pun akan menurunkannya dalam bentuk manusi4 padahal

intinya adalah hujjatr-Ku atas mereka, bahwa engkau watrai

Muhammad adalatr benar, demikian pula yang engkau bawa."

Makna tersebut sama seperti yang dijelaskan oleh sebagian

ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

l3l19. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Utsman
menceritakan kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Imaratr

menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari Adh-
Dhahhak, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allatr SWT, $S
{qt ';i3J \L{, ',iill" Dan kalau Kami jadilran Rasul in

malaikat, tentulah Kami jadikan dia seorang lahi-laki,,, dia
berkata, "Tidaklah malaikat itu datang kepada mereka

kecuali dalam bentuk laki-laki, karena mereka tidak akan

sanggup melihat bentuk asli malaikat."lll3

13120. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah SWT, '^iig ( 4 '^*2, 5',
J.-{ "Dor kalau Kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah

rrr3 16ru Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll26s) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-
Taruil Q1338).
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Kami jadikan dia seorang lafiJaki," maksudnya dalam

benhrk seorang laki-laki.l I t4

l3l2l. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin

Zrxai' menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah swr, SA '^ii$ t4i 1fi:4 t'r "Dor tatau Kami
jadikan Rasul itu malaikot, tentulah Kami jadikan dia

seorang laki-laki, " dia berkat4 "Seandainya Kami mengufus

malaikat kepada mereka, niscaya Kami akan menjadikannya

dalam benttrk manusia."I I I 5

13122. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, dia

berkata: Muhammad bin Tsau menceritakan kepada kami,

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, I;
,43 '.1# lLt, '-ffi- "Dan kalau Kami jadikan Rasul

itu malaikat, tentulah Kami jadikan dia seorang laki-laki,"
dia berkata, "Maksudnya adalatr dalam bentuk manusia."lll6

13123. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada karni, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, dengan

riwayat yang sama.l't7

13124. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah swT, $43 ',^ii$ G 4 1fi4 tr')
"Dan kalau Kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah Kami

f f ff tUnu Athiyyah dalam Al Muhanar Al Wajiz (2D70).
rrr5 Abd.nra,ak dalam tafsimya (2t41), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Ilyun

Ql96), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tarail (21338).
ttt6 lbid.
tttT lbid.
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jadikan dia seorang laki-laki," dia berkata, "Niscaya Kami

akan menjadikan malaikat itu dalam bentuk seorang laki-laki.

Miryq Kami tidak akan mengutusnya dalam bentuk asli

malaikat."llls

Penakwilan fiman Allah: Srrr!, C # f.:it;
(Tentulah Kami merugu-ragukon atas nureka opa yang nereha
ragu-raguhon alas diri mereha sendiri)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Tentulah

Kami meragu-ragukan atas mereka. Yakni, seandainya Kami

menwunkan malaikat kepada mereka yang membenarkanmu watrai

Muhammad, bersaksi di hadapan mereka yang menyekutukan-Ku dan

mengingkari ayat-ayat yang membenarkan kenabianmu, niscaya Kami

akan menunmkannya dalam bentuk seorang laki-laki dari kalangan

manusia, karena mereka tidak akan sanggup melihatrya dalam bentuk

asli. Mereka akan ragu sehingga tidak mengetahui apakatr dia malaikat

atau manusia. Mereka tidak meyakini bahwa dia adalatr malaikat, dan

mereka pun tidak membenarkannya. Mereka berkat4 'Ini bukan

malaikat'. Tentunya Kami meragu-ragukan atas mereka apa yang

mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri berkaitan dengan

kebenaran-Ku dan benarnya kenabianmu."

Dinngkapkan dalam batrasa Arab, ,1 Ul ?\i 'a$b 'rr1
"Aht menjadikan perkara itu rancu bagi mereka.'; 4l ;Ar'*i:t
4 "Ah, memakai baju. "

Makna tersebut sama seperti yang ditrngkapkan oleh para

ulama tafsir.

rrrr 15ru Athi),yah dalan Al Muho.ro At Vqiiz QDTO).
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13125. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: AMullatt

bin Shalih menceritakan kepada karni, dia berkata:

Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Altah SWT, 1E ti:{i;
"/' t i;lS "Tentulah Kami meragu-ragukon atas mereka._r)fr1-

apa yang mereka ragu-ragt*an atos diri merelca sefidiri,"

bahwa rnalczudnya adalatL "Kami membuat kerancuan atas

metreka."ll19

13126. Bisyr menceritakan kepada lGmi, dia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, dia berkata: said menceritakan

k€pada lffimi dari Qatadah, tentang firman Allatt SWT,

€v';Y-6 1fi (Ji$;"T'ntutoh lbmi merugu-ragukan

atas mereka apa yang mereka rogu-ragukan otas diri mereka

sendiri," dia be,!kat4 'fidaklah satu kaum membtrat

keraguan atas dirinya se,lrdiri, keclali Allah me'lrimpalcan

keraguan itu kepada mereka. Keraguan itu berasal dari

manusia itu senditi.'l l2o

13127. Muharnmad bin Al Husain menceritakan k€pada kami, dia

berkat4 Abmad bin Al Mulidhdhal menceritakan kwada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman Allah SWT, 13 4; gi;
'/ ' ii"Tentulah Kami meragu-rogukan atas mereka opa._r4:_

yang mereka ragu'ragukan atas diri mereka sendiri," dia

rrte 16.o Abu Hatim dalam taftirnya (4t1267) dan lbnu Al Jauzi dalsm Zad Al
Masir (318).

I r20 Ibnu Athilyah dalam Al lvttthsro Al Waiiz Qf270t.
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berkata "Kad membuat rancu atas diri mereka perlora yang

mereka rancukan atas diri mereka sendiri.-ll2l

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas pendapat lainnya tentang hal

itu, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

13128. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku dari bapakku, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah SWT, C 4 L:;!;
./ r?.3-4_ "Tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka apa

yang mereka ragu-ragukon atas diri merelca sendiri, " bahwa

mereka adalah ahli kitab, meninggalkan agama mereka dan

mendustakan rasul mereka. Itulatr sikap merubatr kalamullatr

dari makna yang semestinya.ll22

13129. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain, dia berkata: Aku
mendengar Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Adh-Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT, tJi;
5t $- C $r"Tentulah Kami meragu-ragukan atas

mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka

sendiri, " bahwa maksudnya adalah at-tahrif
(penyimpangan), para ahli kitab meninggalkan kitab dan

agama mereka" serta mendustakan para rasul. Allah SWT pun

meragu-ragtrkan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan

atas diri mereka sendiri.ll23

f fif tU^ Abu Hatim dalam afsirnya(4/t261).
"2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya iltn|l,Ibnu Athilyah dalarn Al Muhant Al
..-- Wajiz QDTO), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarzil Ql33S).tta Ibnu Athiyyah dalam Al Muhmar Al Wajiz (2D70).
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Sebelumnya kami telatr menjelaskan, yalnri pada awal surah,

batrwa ayat-ayattersebut lebih tepat kepada kaum musyrik penyembatr

berhala daripada kepada ahli kitab dari kalangan Yatrudi atau Nasrani.

coo

t1, ;, \rH" <rJ\aA, J+i n,Pr:a*I,"t s

6i#-.a\jrL
"Ddn sulnguh telah ilipuolok olold<anbebuapa rustrl

seb ehun kmu; maliur- turuidh lnp odo ofi mg- or ang y ang
nwncenuroriirnr ili arfiaru mqeknbalasan (adlab) olok

ololwt rns,".e)ka."

(Qs. Al Art'aam [$]: 10)

Penalrwilen firman Allah: 'O:AS + g $i,'ts;il )JJ3
$i.i{S- -eel}uL €, ;i ItH. O-{\@in sunssuh tetah

diperoloh-olohhan rosul sebelam hama, naha turunlah

hepoda orang4rrang yang mencemoohhan di antaro tmereha balasan

(dztb) olo *-olo han mere ha)

Abu Je'far berkata: Allah SWT menghibur Nabi-Nya

dengan mernbawa ancurman bagi orang yang memperolok-oloknya -yakni siksaan- dan merendahkan Dzat-Nya, "Tenang wahai

Muhammad, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa kepadamu.

Tetaplatr berdakwatr sesuai dengan perintatr-Ku, yakni dakwah tauhid

dan dakwatr agar taat kepada-Ku, karena jika mereka tetap dalam

perbuatan jahat mereka dan tetap dalam kekufuran, niscaya Aku akan
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menyiksa mereka seperti yang terjadi pada nenek moyang mereka.

Kaum sebelummu telah memperolokkan para rasul yang membawa

risalah seperti yang kaubawa, mereka pun melakukan perkara yang

dilakukan oleh kaummu."

$i# .4iltL €, ;i bF <r,5\'Gt4i "Maka

turunlah lrcpada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka

balasan (adzab) olok-olokan mereka," Lafazh '&l/3 maknanya,

"Maka hrrunlah." Yakni turunlah kepada mereka yang memperolok-

olok para rasul.. ..

'ir;'i{-T- . ;,\jtL 17 " B ol o, an (adz ab) o I o k- o I o kon m e r e lco, "

maksudnya adalah siksa atas perbuatan mereka itu, juga atas

pengingkaran mereka terhadap peringatan yang disampaikan oleh para

rasul.

Ditrngkapkan dalam bahasa Arab, lli r-ii t.er.Ob "Perkara

itu menimpanya." $ti?) 6*t * Or9r. ir:t{ G"b"gai bentuk /u
mudhar i dan mas hdar -ny a).

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dikatakan

oleh sekelompok ulama tafsir.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13130. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman Allah SWT, bF <25\6'63
,,lla"Moko turunlah kepada orang-orang yang

mencemoohkan di antara mereka," maksudnya adalatr

mencemooh para rasul. 'bi# .gglltL ts"Balasan
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(adzab) olok-olokan mereko,"maksudnya adalah siksa akibat

perbuatan mereka itu. t 124

ooo

iiri <r(J:'.-1r#ti i3 ,6-ii Oiit* S
',4:JS5

"Katalcortlahr'Berialmtlahdirrwlcabutrri,l<errudiart
pulwil<mtlahbagahnanal<ewdahartor(mg.orcmgyolttg

men&tstal<mt if.t'."

(Qs. Al Art'aam [6]: 11)

Penaknvitan firman Anah: \,nf fi ,6"ii A. iig-, t,
't+rlSli ''^ir! <r( r7:'- (Katakanlah, ,,Berjalanlah di muka

bumi kemudian perhatihanlah bagaimana hesudohon orang4rrang
yong mcndustohan iru)

Abu Ja'far berkata: *Wahai Muhammad, katakanlatr kepada .,

mereka yang menyekutukan-Ku dengan berhala dan yang lainny4
yang mendustakanmu, dan mengingkari hakikat yang engkau bawa."

,6'il g i;)r, "Be4alanlah di muka bumi," maksudnya

adalhh, "Berjalanlah di negeri orang-orang yang mendustakan rasul

mereka, yang mengingkari ayat-ayat-Ku dari kalangan manusia

sebelum mereka."

Ita lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1267) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zod Al
Masir (319).

-

-
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'+;#i i;rp <r( ,';'u lrll;it f ,,r(emudian

perlatikoiah bagainana kc sudalnn or ang-orong yang mendus t akan
ifir, " Allah menyatakaq "Kemudian perhatikan bagaimana kesudahan
orang{rang yang mendustakaq yakni kecelahaan dan kehancuran di
duniq serta keulnkaan Allah yang menimpa mereka oleh karena itu,
renungkanlah hal itu. Jika kalian tidak juga menghentikannyq dan
huiiah Atlah tidak mengalihkan kalian dari kedustaan yang kalian
dami sekarang ini, rnaka bqhati-hatilah ketika nasib kalian seperti
m€reka dan jagalatr diri kalian sehinggatidak seperti metreka',

Qatadah me,nafsirkan ayat tersebut seeerti dalam riwayat
berikut ini:

l3l3t. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata Said
mcnceritakan^ kepada kami dari aahdah, tentang firman
Allah swr, 'liri <,r(J;'.- vrnr r ,6.il,liin :i'q;55 "Katakniah, 'Berjalanlah di muka bumi,
kcmudian perlatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang
yang mendustakan ifii'.u Allah swr menghancurkan mereka
dan menjadikan neraka sebagai tempat kembali mereka.ll25

{tcc

+-r^ e :;K ;tr,fi',6.iri +i*isi o6 ;j s
O$t "*. a:r ra;it +5- 6L'&1 

-; ;i4 
ea::;i

@oht{frr{A\tr;
rr2r 15"o Abu llatim dalam tafsirnya (41126S).

-
R
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"Kdtd<,onlah,'Kepnrya$t sia1ork;ah aqo yortg ailo di langit
dsrJ dibutni'. lktalcanlah, 'Kepurryam y'.Jllah', Dia telah

manetaplcmt atas Dhi.Nyc kdsih sayong. Dio wngguh al<frrr

menghlrnr'lpunlwnau padoHari Kimlualt yorng dnak dda
l,aaguan pailmryo. Orong.orong yang mffitgilluln ilirirrya

msela itu tidakberiman."

(Qs. Al An'aam 16lz lZ)

E penakwitan lirman Anah: ;f.,$",6*fi,;ir7li Ae ;jS
"(J'ri ,-rJ; & ijK Txata*anlah, ,,Kepunyaan siapahah apa yang

ada di langit dan di buml" Katakanlah, ,tKepunyaan Allah.r, Dia
telah menetaphan atos Diri-Nya kasih sayang)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada Nabi
Muhammad SAW, "Katakanlatr watrai Mutrammad, kepada orang-

orang yang telatr menyekutukan Rabb mereka."

Clfi ,eiiAi A-€ d "Kepunyaan siapakah apa yang ada
di langit dan di bumi." Maksudnya adalah, "Kepunyaan siapakah

kerajaan langit dan bumi?'

Allah SWT lalu menyatakan batrwa seltruhnya milik Allah
SWT. Allah menundukkan segala sesuatu dan memaksa segalanya

dengan kerajaan dan kekuasaan-Nya. Bukan milik berhala atau

sesernbahan selain-Nya yang sama sekali tidak bisa memberikan
manfaat atas dirinya sendiri, atau menatran kemudharatan yang

menimpanya.
C'i :)i ,-r;i. & ijS "Dio telah menetapkan atas Diri-Nya

hasih saying," maksudnya adalah, "Allah SWT telah menetapkan

balua Dia Maha Kasih Sayang kepada hamba-tramba-Nya. Oleh

-.

l=?=-
!F-
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karena itu, Dia tidak nrenyegeralcan siksaan dan menerima tobat
hamba-Nya."

Inilah ungkapan penarik hati para penentang agar mereka
kembali kepada-Nya dengan bertobat. Allah SWT menyatakan,

"Wahai Muhammad, seandainya mereka bertobat dan kembali,
niscaya Aku akan menerima tobat mereka, dan Aku telah menetapkan

batrwa kasih sayang-Ku meliputi segalanya."

Makna tersebut sama dengan yang dijelaskan dalam riwayat
berikut ini:

13132. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Sury?n
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Dzakwin,
dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ..Ketika

Allah SWT selesai menciptakan, Dia menetapkan,

'Sesungguhnya kasih sayang-Ku mendatrului kemaratran-
11rr.:rl126

13133. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia
berkata: AMul Wahhab menceritakan kepada.kami, dia
berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Abu Utsman,
dari Salman, dia berkata, "Allah SWT, ketika menciptakan
langit dan bumi, Dia menciptakan seratrs rahmat, yang setiap
rahmat memenuhi langit dan bumi, maka di sisi-Nya ada

sembilan puluh sembilan, dan membagikan satu rahmat di
antara maktrluk-Nya. Dengan (ratrmat tersebut) mereka
saling menyayangi, dan dengannya binatang liar serta burung

1126 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (2t466) dengan redaksi riwayat
beliau, dan Al Bulfiari dalam At-Tauhid e4o4) dengan redaksi, .Ketika Aliah
menciptakan makhluk-Nya...." Demikian pula Muslim dalaro At-Taubah.
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meminurn air. Tatkala hari itu tibq Allah hanya
memberikannya kepada orang-orang yang bertakwa, dan
menambatrkannya dengan yang sembilan puluh
sembilan."ll2T

13134. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:
Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari Daud, dari
Abu Utsman, dari Salman, dengan riwayat yang sama, hanya
saja Ibnu Adi tidak menyebutkan dalam haditsny4 ,.Dan

dengannya binatang liar serta burung meminum air.,,ll28

13135. Mutrammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Ashim bin Salman, dari Abu Utsman, dari
salman, dia berkata" "Kalni mendapatkan dua kasih sayang
dalam Taurat, yaitu Allatr swT menciptakan langit dan
bumi, kemudian menciptakan 100 kasih sayang _atau
menjadikan- sebelum menciptakan makhluk, kemudian
menciptakan makhluk, lantas meletakkan satu kasih sayang
di antara mereka dan menahan 99 kasih sayang di sisi-Nya.
Dengannya maktrl,k saling menyayangi, saling membagi,
saling mengasihi, dan saling mengrrnjrurgi. Dengannya unta
memberikan kasih sayangny4 dengannya sapi mengeluarkan
suanlnya, dengmnya kambing bersuara, dengannya burung
beterbangan bersama-sama, dan dengannya pula ikan di laut

" bergerombol. Kemudian pada Hari Kiamat Anah swr

rH Muslim dalam At-Taubah (19-20) dengan lafazh, ,.Allah swr memiliki seratus
rahmat,lantas dia menurunkan salarr satunya....', Ibnu Majah dalan Az-zuhd
(4294) dengan lafazh, "Ketika Allatr menciptalcan lanit dan bumi, Dia

,,r. ..o!?$an seratus ral7nat,,, dan Ahmad dalam musna anyi 1ZAll1.'t'o MuslimdalanAt-Taubah(18).
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mengumpulkan kasih sayang itu dengan yang ada di sisi-

Nya! dan rahmat-Nya lebih utama serta lebih lua-.:rll2e

13136. Al Hasan bin Yatrya menceritalon kepada kami, dia berkata:

AMurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarlon kepada kami dari Ashim bin Sulaiman,

dari Aby Utsman bin An-Nahdi, dari Salmaq tentang firman-
Nya, 'iJl1 +.r.fi & ijK "Dio telah menetapkan atas

Diri-Nya kasih saying," dia b€rkata, "I(ami mendapatkan

dua kasih sayang dalam Taurat." Kemudian beliau
menuhrkan seperti dalaln riwayat tersebut. Dengannya

burung bergerombol, demikian pula ikan di lautan.ll30

13137. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dia berkata: Ibnu Thawus berkata dari
bapaknya, *Allah SWT ketika menciptakan maktrluh tak ada

apa pun yang menyayangi lainnya, sehingga Dia
menciptakan 100 kasih sImg, lantas melaakkan satu kasih
sayang di antara mereka" sehingga sebagian makhluk
menyayangi sebagian makhluk lairmya."l 13 I

13138. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMurrazzak mengabarkan kepada lemi, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari
bapaknya dengan riwayat yang samall32

rrD Muslim detz,rr. At-Taubah eo) dari salman, Ahmad dalam musnadnya (sl43g),
atsar ini pm dfungkapkan oleh Abdurrazzak dalam ta&irnya (2142), serta lbnu
Abu Hatim dalam taftirnya (41126S).

rr30 Takluij hadits ini tehh diseLutkan 
-t"u.tornnyr, 

dan atsar ini prrn diriwayatkan
oleh Abdurrazzalc dalaur a8irnya (2143).

rr3r Abdurazzak dalam taftimya <itlgi.,r32 lbid.

-
-l
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13139. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dia berkata: Al Hakam bin Aban menceritakan

kepada kami dari Ikrimatr. -Aku menduga beliau menuturkan
sanadnya-, "Setelatr Allah SWT selesai memutuskan di
antara makhluk-Nya, Dia mengeluarkan kitab yang ada di
bawatr fury, yang di bawaturya tertulis, rRahmat-Ku

mendatrului murka-Ku, dan sungguh Akulah Dz.at yarrg
pding penuh dengan kasih saying.' Lantas keluar dari neraka

sejumlatr penduduk surga."

Atau dia berkata "Dua kali lipat penduduk surga.', Aku
hanya mengetatrui batrwa dia berkata, ..Dua kali penduduk

surga, adapun sebanding, maka aku tidak meragukan tertulis
di sana. Al Hakam mengisyaratkan kepada lehernya, ..yakni

orangrrang yang dibebaskan Allatt.'

Seseorang berkata kepada Ilcimah, *Wahai Abu Abdillatr,
A[ah swr FTj", i 6i fii av.]_ oi 6i+]-
@'ii 5rii ;15 +, <;*-';w;*k" ingin ketuar
dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidok dopat keluar
daripadanya, dan mereka beroleh adzab yang kckal'.,, (es.
Al Maa'idatr [5]: 37).Dia lalu iierkata, ..Celaka engkau, itu
adalah penduduknya yang benar-benar penduduknyu.:,1 133

13140. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kqrada karni, dia berkata:
Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada karni dari Al Hakam bin Aban,
dari Ikrimah. Aku menduga dia menyebutkan sanadnya, dia

rr33 Ma'mar bin Rasyid dalam jami'-nya (l l/ 4l I) dan Asy-suyuthi daram Ad-Durr
Al Mantsur (3/6) tanpa menyebutkan sumbernya.
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berkata, *Pada Hari Kiamat Allah SWT mengeluarkan tulisan

dari bawatr Arsy." Kemudian menuttrkan seperti riwayat

sebelumnya. Hanya saja" dia berkata, "Lantas seseorang

berkata, 'Wahai Abu Abdillah, tidakkah engkau

memperhatikan firman Allah SWT, ,t1i;i?3ol O;+i-
" Mereka ingin keluar dari neraks? "

Adaprur hadits lainny4 surma seperti hadits Ibnu Abdil

4:1".1134

l3l4l. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam bin

Munabbih, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairatr

berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Ketika Allah SW
menetapkan penciptaan, Dia menuliskan dalam kitab yang

ada di sisi-Nya di atas Arsy, 'Rahmat-Ku mendahului

kcmar ahan- lSu'. t tt t35

13142. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dari Abu Ayyub,

dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Allah SWT memiliki

100 ratrmat, lantas menunrnkan salatr satunya ke dunia.

Dengannya manusi4 jin, dan makhluk lain saling

menyayangi. Juga burung di udara, ikan-ikan di air, binatang

melata dan seranggmya, juga apa yang ada di udara. Allatt

pun menyimpan 99 kasih sayang di sisi-Nya, sampai Hari

r rx Abdunazzat< dalam tafsirnya (2143).
rr3' Al Bukhari dalan At-Tauhid (7553), Ahmad dalaur musna&rya (2/ 313), dan

Ibnu Majah dalam Al Muqaddimah (lt9), dengan lafazh, "Allah menetapkan
atas diri-1,1ya...."

.-
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Kiamat, Dia mengambil kasih sayang yang ditunurkannya ke

duniq lalu menggabungkannya dengan yangada di s:si.)lya,

lantas meletakkannya di hati pendudtrk surgq seterrgga kr,siir

sayang itu meliputi mereka."ll36

13143. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

. Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, dia

berkata: Abdullah bin Amr berkata, "Allah SWT memiliki
100 kasih sayang, dan Dia menurunkan salatr satunya ke

bumi. Dengannya jin saling menyayangi, demikian pula

manusia, burung, binatang ternak, dan serangEa."t"''

13144. Muhammad bin Auf menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu AI Mughiratr Abdul Quddus bin Al Haiiaj mengabarkan

kepada kami, dia berkata: Shafiryan bin Amr menceritakan

kepada kami, dia berkata: Abu Al Makhariq Ztrhair bin Salim

menceritakan kepadaku, dia berkata, "IJmar berkata kepada

Ka'ab, 'Apa yang pertama kali dilalrukan oleh Allatr sebelum

Dia menciptakan?' Ka'ab menjawab, 'Allah menulis sesuatu

tanpa pena atau tina, akan tetapi Dia menulis dengan jari-
jemari-Nya di atas Zabaqad, mutiara" dan Yaqut, "Aht
adalah Allah yang tidak ada llah selain-Ku, kasih saying-Ku

me ndahulut ke m ar ah an- Ku. " 
| | 38

1136 Asy-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/6) dengan menyebutkan Abd bin
Humaid sebagai sumbemya.

rr3? Al Bukhari iAu n Ad;b 6OOO)dan At-Tinnidzi dalaur Ad-Da'mtat (3541).
ini juga diungkapkan oleh Abdurrazzak dalam tafsimyaQla\.

"'o Asy-Su;ruthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/6), tanpa menyebutkan seorang pun
sebagai sumbernya.
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Penakwitan fiman Allah: '*lS* #it r;$L'F%1:1
(Dia smgguh afon nunghintpun bnu pada Earl Kiamat yang

tidak ada heragun podanya)

Abu Ja'far bet*ata: Hunrf lazr pada lafazh 'FQladalatr
Iazl sumpah.

AhIi bahasa berbeda pendapat tentang yang menrurtut adanya

Iarr tersebut:

Pertama: Sebagian ulama nahwu Kufhh berpendapat bahwa

bisa saja menjadikan lafazh 't 4i sebagai akhir dari kalimat

sempurna, kemudian mengawali lcalirnat dengan ungkapan 'FCa

Merelca berkata, "Bisa jugB menjadikannf dalam kedudukan

naslub, sehingga maknanyq f*..iJ \rf 'Allah menetapkoq

sungguh Dia akon mengumpul@m', s€perd dalam firman-Ny * <<
il#W'e :* # |i1'z*51 )-# {i" f,-ii'r"n*, u tetatt

menetaphan atas Diri-Nyo kasih saryrg (yaitu) balwasorya
boangsiop yqrg berbuat kojalutan di antoa komu lantoan
kcjahilan... '. (Qs. Al An'aam [6J: 5 ). Maksudny r'$ J* U'S',*g
'Tuhanmu telah merutapkmt...bohwas*rya bwangsiapa Wg
berbuat'."

Merela berkata, "Orang Arab biasa menjadikan irf yang di-

fattnh-kat\dan huruf laz sebagai jawab sumpah. Misalnya, SI tji,lf
?'iSltt 'Aht memerintahkawtya wrtak berdiri'. l"g.'inn *\"&ft
'Aht memerint&knuya wtuk berdiri'. "

Mereka berkata, "Demikian pula lrasus pada firman-Nya, ';I

@ go, &: 33JrA 4!i Vt Y .;; U { t:;'Kemudian timbut ;
pikiran pado mcreka setelah melilwt toda-tmda (lccbenom Yustd)



Suruhy',JAr{sant

bahwa mereka harus memeniarakawtya sampai sesuatu waWu'' " (Qs.

Yuusuf [12]:35).

Sebagian ahli natrwu Kufatr berkata, "Model seperti itu banyak

didapati dalam Al Qur'an. Bukankah ketika engkau menyatakan, td

'cltii-ibf # niscaya kalimat tersebut dibenarkan?"

Kedua: Sebagian ulama natrwu Bashratr berpendapat bahwa

huruf lam pdakalimat '#GA di'nashab-kan, karena makna L3
adalatr ,f! d*, *'tl, yakni mengandgng makna sumpah, seakan-

akan Allatr SWT menyatakan,'$rui itj "Demi Allah, Allah akan

mengumpulkan knlian."

, Abu Jafar berkata: Pendapat yang tepat menunrt kami

adalab tafa/r_ '#4i ,-fi # fi( menrpakan akhir dari kalimat

sempurna, sedangkan lafa/r. ,dilr.:r'l mertrpakan khabar. Jadi,

malaranya 4ulut, ,*'jti $, liUi, ft.li1i,i;riir ,iif ,X' #gCl
g. € #. e A. "Wahai orang-orang y*g mrrryrhttukan Allah,

Allah akan mengumpulkan kalian pada Hari Kiamat yang tidak

diragukan, dan Allah aftan membalas kalian atas kehtfuran yang

kalianlahtkan."

Itu karcna lafazh 'rr3 te6n diPakai pada kata ''b1', maka

tidak dapat ia dipakai pula pada lafazh '3&i, sebab dengannya ia

muta'addi kepada dua lota.

. Jika ada yang.-berkata, "Lantas apa alasan Anda bagi orang

yang membaca" 'i\'z=Si *; ;9'F3i Qs'Tuhanmu tetah

menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaiu) bahwasanya...'. (Qs.

Al An'aam [6]: 5a) dengan Lf yang di-fathah-lcan?-

Dijawab, "Bila dibaca demikiaru maka Lf menrpakan penjelas

unadS 'lO'llr, karena makna ayat tersebut adalah, ttir'jt 4 ,)b'#
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i,i; {tiA. ,.ir, ),,ir 'tq s>V b | +s 'i ) '€i ltl 'Auah

metutapkan atas diri-Nya kasih soyang, yabi memberikan kasih

sayang (kBpada yang bertobat) doi kalangan hanba-Nya setelah

mereka melahtkan keburukon ksena kcbodolwn'. Jadi, lafazh t;1,
dijelaskan makna dan sifatnya. Sementara itu, lafazh $ i\'Sglrri
y(jl bukanlah sifat atau penjelasan arrri'z;;|Jt, ,"hirrggu menrmtut

kita urhrk mengulangi lafazh Lf padatral hal itu tidak dibututrkan.

Artinya" kita mematraminya dengan makna yang sama sekali tidak

terkandung dari zhattir ayat tersebut."

Firman Allah SWT, '* :;-, { "Y*g tidak ada keraguan

padanya." Artinya adalalL # tl3 ) "Yang tidak ada kcraguan

padanya."

Jadi, maknanya adalalU *Tidak diragukan lagi bahwa Allah
SWT akan mengumpulkan kalian pada Hari Kiamag lantas setiap

pelaku akan membawa balasan amal yang dilakukmnya, baik maupun

buruk."

Penakwilen lirman Allah: { frt tr"31 I|E Ojt
<.rht- (Orungorang yang nurugifun dirinya m*eko itu tida*

berinan)

Abu Ja'far berkata: Maksud dari arcmg-or(mg yang

merugikan dirinya adalatr orang-orang yang menyekutukan Allah
dengau berhala dan patung.

Allah SWT menyatakan, "Allah akan mengumpult*". O-$t
#b\ lt+ 'Orang-orang yang mentgikan dirinya'. Yaitu orang

yang mencelakai dirinya dengan menyatakan adanya llah *lain Allah,
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sehingga Allah SWT membiarkan mereka dalam amalan yang

mengundang murka dan siksa Allah SWT pada Hari Akhir."

Kata ]furir makna asalnya adalatr rugi, misalnya dalam

ungkapan, F .l ,htj, t' "Orang itu rugi dalam dagangnya." Juga i
seperti perkataan Al A'sya,

,,t*t'* dar, y<L G;?},LU v
?Dia tidak mengambil suap dalam hukamnya, dan tidakpeduli

kcndati ada yang rugi. "tt3e

Sebelumnya kami telatr menjelaskan makna kata tersebut,

sehingga tidak perlu diulang kembali. t

Lafa*.<df aaam firman-Nya, #tllr+ 6-$lwr"aa
dalam kedudukan nashob, karena dikembalikan kepada dhamir (f,)
yang ada pada lafaztr '#CAts;il yang berfiurgsi sebagai

penjelas, karena orang-orang yang merugikan dirinya sendirilatr yang

diajalc bicara dalam lafazh '$4

Firman-Nya, 6;;L.1 fit "Mereka itu tidak beriman,"
maksudnya adalah, "Dikarenakan mereka telatr menghancurkan diri
mereka sendiri, maka mereka tidak beriman." Maksudnya, mereka i

tidak mentatrhidkan Allah, tidak membenarkan janji dan ancaman-

Nya, serta tidalc menetapkan kenabian Muhammad SAW.

cco

It3e Bait ini terdapat cu/lam diwan Al A'sya dalam qasidah panjang yang berjudul
Alqam la Tasfah. Dalam bait ini dia mencela Alqamatr bin Alaqatr dan memuji
Amir bin Ath-Thufail.
Dalam diwan trlrsebrrt diriwayatkan bait lain, yakni dengan kalimat rrlr +r.
Lthat Ad-Diwan (93). Bait ini pun ada dalam Maja Al Qur'an (l/187).

i
tt
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"Donl<epurryaon Nlahlah segala yarrg oda pada malan ilmt
siang. D an. Diolah Y arrg Maha mendengar logi Maha

Murgetoltui."

(Qs. Al Art'aam [6]: 13)

Penatwilan firman Atlah: #i'tX ,f;ti;,ii e'fJ"( fi1
4i1@an hepunyaan Allahlah segata yang ada pada malam dan

siang. Dan Dialah Yang Mahamendengar lagi Maha Mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Orang-orang yang menyekutukan Allatt

tidak beriman. Artinya, tidak mengikhlaskan tauhid hanya kepada

Allah dan tidak taat kepada-Nya, serta tidak menetapkan uluhiyyah

lantaran kebodohan mereka.

,f;tg ,fit a|k'U ltrj "Do, trepunyaan Attahlah segala yang

ada pada malam dan siang."Allah SWT menyatakan, "Milik-Nya
segala kerajaan, karena tidak ada satu makhluk pun kecuali akan

tinggal dengan malam dan siangnya."

'8i'; "Dan Dialah Yang Maha mendengar," maksudnya

adalatr, "Dialah Allah Yang Matra Mendengar apa yang dikatakan

oleh orang-orang musyrik." Yakni perkataan mereka yang

menyatakan adanya sekutu bagi Allatr, yang juga yang dikatakan oleh

yang lain.

41 "Lagr Maha Mengetahud' maksudnya adalatr, *Allatr

SWT Maha Mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam diri
mereka, dan apa yang mereka tampakkan dengan anggota badan

mereka. Tidak ada yang samar baginya. Dialah yang akan

@ 1#1 4\';3 r,;tti,fit,i:fr'ti ili
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memperhitungkan semuanya, dan setiap manusia akan dibalas sesuai
dengan amal perbuatannya."

Makna yang kami ungkapkan tersebut terkait dengan lafazh
'$.:" 

"*r dengan yang diungkapkan oleh atrli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13145. Mutrammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada
kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Srrddi, tentang firman Allah SWT, ,fit C'cfu li iti

)Vl3 "Dan lccpunyaan Altahtah segala yang ada pada
malam dan siang," dia berkata, *yakni yang menetap pada

malam dan siang 6ari.r:ll4o

oco

Ij#-S ; iS:A,6-ir, o, tial *6, $; 1$ A
'u g* {',fr ';. $ S.LJ'6 e i

@'u{.::Ji
"Katalcanlohr' Aeal<oh al<an aku iadil<frn pelhdung selain

dari dJlah yarJg m-.jadil<an langit itnrJ bunli, padahal Dia
menrbqi mal<frrr dorJ ddak diberi mal<an?, Katalcmilah,

'sesnnguhny a al<u itipuintah saeaya atcu meniaili ora^g
yarrg putmulali menyqah iliri (k"pad" Nlah), dsn

tel cl

4"l.Jt
oo)

t}JS

rr{o Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411269).
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iutgan selro/li.l<alilluorlnu mas'tk golongan otong mzq,rilc'."
(Qs. Al Art'aam [$]: 14)

Penalrwilan fiman Attah: ESrAl *6 g;6 A ';3 i,
l-8, {'t ;$- 'A ,$S Qtutakanlah, "Apakah ahan ahu iadihan
pelindung selain dari Allah yang meniadi*an langit dan bumi,

padahal Dia mcmberi nahan dan tidak mcmberi makan?)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada Nabi

SAW, "Katakanlah watrai Muhammad! Kepada orang-orang musyrik

yang menyekutukan Allah dengan berhala dan patung, yang

mengingkari tauhid, dan yang mendakwahkan penyembahan terhadap

berhala dan patung, 'Apakafu akan aku jadikan pelindung selain dari,

aku meminta pertolongan kepadanya dalam berbagai peristiwa'?"

Riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalatr:

13146. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal mgnceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman Allah SWT, $; 'ii il ;1 3
"Apakah akan aht iadikan pelindung selain dari Allah," dra

berkat4 "Al wali di sini maksudnya adalah yang diberikan

loyalitas oleh mereka, serta diakui memiliki kemampuan

rububiyyah."rrar

Lafazh ,6'i'r3 v}rlll !6 "Yang menjadikan langit dan

bumi, " maksudnya adalah, *Allah SWT yang telatr menciptakan langit

dan bumi, lantas apakatr aku menjadikan pelindung selain-Nya?"

ttnt lbid.

t

i

I
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'El
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Firman-Nya, qEAt !6 'fang menjdikan langit dan

bumi," merupakan sifat dari lafazh all, karena itulah dt-k@dh-rlan.
Malcsud lafazh 9i3l 96 uadan yang menciptakan.

Makna tersebut sama seperti yang dijelaskan dalam riwayat
berikut ini:

13147. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Yatrya

bin Said Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Suffan,
dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujatrid, dia berkata: Aku
mendengar Ibnu Abbas berkata, "sebelumnya kami tidak
mengetahui makna firman Allah SWT, ,;.it ,>.ii7si 7,6
'Yang menjadikon langit dan bumi', sehingga dua orang

badui datang sanrbil bersengketa tentang masalatr sumur.

Salah s€orang di antara mereka lalu berkata, 4ij; ul, yang

artinya, 'Akulah yang pertama kali membuatny^t;ttr42

13148. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada karni dari

As-Suddi, tentang firman Allah SWT, Cil'f-, qfit *6
"Yong menjadikan langit dan bumi," dia berkata, *Yakni

yang menciptatcan langit don bumi.'lla3

13149. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang

firman Allah SwT, ,6.i'5 ,>5r7ll ),6 "yang menjadilran

rro2 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/l l), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
...- (fun (Am, dan lbnu Attri),yatr dalamAl Muhanw Al Wqib (2D73).
"" Al Marvardi drJram AtNukat wa Al Uyun Qm).
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langit dan bumi," dia berkata, "Maksudnya adalah yang

menciptakan langt dan bumi.'lls

Diungkapkan dalam bahasa Arab, bt 6:Jn "Allah telah

menciptakan " Bentuk mudhari' dan mashdar'nya adalatr, v:j?fi

$:jnj,:satfii.
Contoh lain adalah firman Allah SWT berikut ini, 6. {i [,

# "Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?" (Qs. Al

Mulk [67]: 3). Maksudnya adalatr sesuatu yang pecatr.

Demikian pula ungkap*, lUoi tii, maknanya adalatr pedang

yang banyak belahnya, dan itu menjadi aib bagi pedang tersebut.

Juga perkataan Antaratr,

t:)tb l).lf y ,r;-:!'- ,\F,3 'tit it"rilk ,f t
" P e danght bagaikan kilat. Dial ah teman tidurfu.

Dia tajam dan tidakpecah."rr4'

Juga ungkap-, ;pL1ir ' rt'*l yang artinya glgl unta yang telah

tumbuh.

Juga ungkapan dalam firman Allah SWT berikut ini, 
"K'W;t u Ofr- t>Ai "Hampir saja tangit itu pecah dari

sebelah atas (karena kcbesoranTuhan). " (Qs.Asy-Syuuraa la2l:5).

rt* Abdurrazzak dalaur tafsirnya Ql50) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(4n270).

"n' Bait ini terdapat dalam qasidah 'Antarah dengan judul Sa Ta'larn Aryua lil
Mauti Adna. Dia melantunkannya untuk mencela Imrah bm Ziyad ll+Absi.
Lthat Ad-Diwon @3). Bait ini juga terdapat dalan Al-Lisaz (entri: 6f, giir, dan

Jtl).
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Makna firman Allah SwT, 'l,Er*; 
i$- Xadalah, 

*Dialah

Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk-Nya" bukan yang

diberikan rezeki."

Makna tersebut dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

13150. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan" kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman Allah SWT, l-E'- {; 'r"9, ';t,
bahwa maknanya adalah, Allah yang memberikan rezeki,

bukan yang diberi rezeki.lla6

Ada juga sebagian ulama yang membacanya, l-E-{; i#X
" Dialah Yang memberi makan, dan tidak makan. "

Akan tetapi bacaan tersebut kurang diterima lantaran

sedikitnya riwayat yang menyatakan demikian.

PenatwilaT tirman;Allah: '6 d! 5tU'6 31 4,3
|"{{:3( 'u gK Si -'fr (Katahanlah, "sesungguhnya aku

diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama hali menyerah

diri [kepada AAahJ, dan jangan sekali-kali kamu mosuk golongan

orang musyrih')

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada Nabi

SAW, *Katakanlatr wahai Muhammad kepada orang-orang yang

mengajakmu unttrk menjadikan tuhan selain Allah, 'Pantaskah aku

menjadikan selain Allatr sebagai pelindung, padatral hanya Allah yang

menciptakan langit dan bumi? Dialah Allah yang memberikan rezeki

rrn lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411270) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al UyunQ/98).
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kepadaku serta selainku, dan tidak ada seorang pun yang memberikan

rezeki kepada-Nya, apalagi selain Allah hanyalatr hamba dan

makhluk-Nya'? Katakan pula kepada merek4 'Rabbku

memerintahkanku supaya menjadi orang yang pertama kali

menyerahkan diri kepada-Nya'. "

Maksudnya adalah orang yang pertama kali tunduk kepada-

Nya dengan ibadah, juga dalam perintatr dan larangan-Nya, daripada

orang-orang yang ada pada zamannya.

€.::S 'u gk 7i "Dan iangon sekali-kali tramu masuk

golongan orang musyrik, " maksudnya adalah, Allah SWT

menyatakan: Katakanlah, "Dikatakan pula kepadaku,'Janganlatr

engkau bersama orang yang menyekutukan Allah, yakni yang

menyembah tuhan selain Allah'."

Jadi, lafazh 3,)^"n1adi pengganti lafazh ,t E "Dikatakan

lcepadaht," karena lafazh ,i)^"ngandung makna, $ ]l "Dikatakan

kcpadafu." seakan-akan Allatr SWT menyatakan, 'Jit'rf ,dJt -;l[
#i*ir'u Uk \ ,:rL"1 ,i ,'Katakanlah, ,Dikatakan fepaaam,
"Jadilah orang yang pertama kali menyerah diri kepada Allah, dan

jangan sekali-kali kamu masuk golongan orong muryrik. "

Dengan demikian, dianggap cukup menyebutkan lafazh, ili
tanpa menuturkan lafazh Jlijl karena telatr diketatrui bahwa

maksudnya adalahrnut rru iPt.

ccc

#iiQrii j;_L;ai{.36 "t)els

].?;;-l!
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"Katalcurlah, 'Seszngguhny a aku tal+ut al<ffr a&ah rwri
yar.gbesar (HtriKiamat), ii|lr. aku menihnholcai

Tuhcttku'.u

(Qs. Al Adaam [6]: 15)

Penakwilan fiman Allah: it:i j; 3;Ai 51.1uI :gLS

*" 1i-(troto*onlah, "sesungguhnya aku tahut ahan adzab hari
yang besar [Hori KiamatJ, jika aku mcndurhakai Tuhanku')

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan kepada Nabi

SAW, "Katakanlatr kepada orang-orang musyrik, yang mengajakmu

tuntuk menyembah berhala mereka, 'Rabbku melarangku menyembah

kepada selain-Nya'."

i,53&i i1J65 i2y"sesungguhya aht tahtt (alcan atuab

hari yang besar) jila aht mendurhalai Tuhanht."

# 15- )lli"rldzab hari yang besar," maksudnya adalatr

adzab pada Hari Kiamat.

Allah SWT menyifatinya dengan hari yang besar lantaran

besarnya kegoncangan pada hari itu.

ooo

e

Ui';;;rt "Wi 
iG,iS; *i';ir" &;4 S

"Borangsiapa ymtg dijonrhl<m dzfr dmipadarya padahari
irl.t, maka nrngguh AJll& tclah mefi$eril<frrr ralmwt
kepadarya,Danitulahl<eberumungonyangnydta."

(Qs. Al An'aam [6]: 16)



TefslrArhJmabari

Penaknilan firman Atlah: 'U.-, fr ,1;-'^A ifr 6
'5"5i ffi {,lyt3 (Borongsiopa yang dijauhkan odzab doripadanya

poda hari itu, maha sungguh Allah telah numberihan rahmot

kepadany* Dan itulah keberuntungan yang nyato)

Abu Ja'far berkata: Ahli qira'at berbeda pendapat tentang

bacaan ayat tersebut.

Pertama: Mayoritas ulama Hijaz, Madinah, dan Bashrah,

membacanya, ;$i 'ri' ,313- i (dengan huruf ya' berharakat

dhammah, dan huruf ra' berharakat fathah), yang maknanya,

"Barangsiapa dijauhkan adzab darinya pada hari itu."

Kedua: Mayoritas ulama Kufah membacanya,'a:b Jf- i
(dengan hurufya'berharakat fathah dan huruf ra' berharakat lasrah),
yang maknffiy4 "Barangsiapa dijauhkan oleh Allah dari adzab pada

hari i1o."ttez

Bacaan yang paling tepat adalah, e'J/- (dengan huruf ya'
berharakat fathah dan huru{ ra berharakat kasrah). Dalilnya adalatr

kalimat setelatrnya" yakni, iU., il aau- bentuk kata kerja yang

disebutkan pelakunya. Seandainya bacaan yang lebih tepat dengan

harakat dhammah pada huruf ya',yakri dalam bentuk kata kerja yang

tidak disebutkan pelakunya, niscaya kalimat setelaturya pun demikian,

yaitu fi ul.

Jika bacaan pertama yang dipakai, maka maknanya adalah, g,
'+,) li U.ti:l 147 # 'U 'e U.F- "Barangsiopa yang dijauhkan

Itlz a5u Bakar, Hamzah, dan Al Kisa'i membacanya dengan huruf ya'berharakat
fathah, sernentara yang lain dengan dhammah. Lihat kitab At-Taisir /i Al
Qira'at As-9ab'i (Ea) dan Al Jani' li Ahkan Al Qw'an karya Al Qruthubi
(6t3e7).
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adzab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah

me mb e r i lan r ahmat kcp adanya. "

'a45i 'ijfi 
"V;'t"Dan 

itutah keberuntungan yang nyata,"
maksud latail itulah adalatr dijauhkannya seseorang dari adzrrb Allah
pada Hari Kiamat, dan rahmat Allah yang diberikan kepadanya.

';;fi maknanya adalah, keselamatan dari celaka dan

mendapatkan apa yang diharapkan.

Ai maknanya adalah, yang jelas bagi orang yang

melihatnya, bahwa ia merupakan kesuksesan dan perwujudan dari

harapan.

Makna yang kami ungkapkan terkait dengan firman Allah
swT ;.;; '^1 ,3i!, ,i , sama seperti yang diungkapkan oleh atrti

tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelaskan tersebut

adalatr:

13151. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkaq kepada kami dari Qatadatr, tentang

firman Allah SwT, i7.,.J., ul, #;_ '^5 ,3j4 S aia
berkata" *Maksudnya adalah orang yang dijauhkan dari

,d^brtl48

ooo

rras Abdurrazzak dalam tafsirnya Q/50) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(4tr2t0).
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b
,tri..i!- s$7 $ Lfi 34tLS hfr ,A-17,3- t)$

@ 
";,r'6 

&tb';6;4
"D drt iillo AJ;lah merri'lrnpal<mt sesuatl,t lcerndharatan
l<epadmmt, mala ddak ada yang merryhilarJgl<onrrya

nelainl<an Dia sendiri. Dan iik.rr Aw mendatangl<fln

l<cb ail<an l,cp admrru, mal,a D ia Maha l(uas a atas tiap. tiap
ses'uflf;,t."

(Qs. Al Art'aam [S]: 17)

Penalnrilan liman Allah : ii,-btL $i |i{Af,!t;l :S- 6y;

""8 
i7 9g'; hru'-;ofi| *[@anii*aAuah menimpahan

sesuatu kemudharaton kepadamu, maho tidak ada yang

mcnghilangkannya nuhinhan Dia sendirl Dan jiha Dia
mendatanghan hebaikan kepadamu, maha Dia Maha Kuasa atos

tiaptiop sesaata)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada Nabi

Muhammad SAW, "Wahai Mutrammad, jika Allah menimpakan suatu

kemudharatan kepadamu. "

h, " Kr^udharatan," maksudnya adalah kesengsaraan dalam

kehidupan dunia, dan kesempitannya. Tidak ada yang dapat

menghilangkannya melainkan Allab yang telatr memerintatrkanmu

untuk menjadi orang yang pertama kali tunduk kepada-Nya atas

perintatr dan larangan-Nya, bukan kepada berhala dan patung yang

digenrbar-gemborkan oleh orang yang menyekutukanny4 juga bukan

makhluk lainnya.
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h 6'/';. is$"Dan jika dia mendatangkan kcbaiknn

kcpodamu," maksudnya adalatr kebaikan dalam bentr'rk kelapangan

dan hidup, banyaknya rezeki dan hartq lantas kamu mengakui bahwa

Dialah yang memberikannya.

?-i, ,',i, :f ip'!t "Mol* Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap

sesuatu, " maksudnya adalah, Dialah Allah yang memberikan semua

itu, karena Dia Matra Kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang

sanggup memberikan manfaat serta kemudharatan kepadamu. Dia

sanggup mewujudkan kehendak-Nya, dan tidak ada yarg dapat

menghalangi-Nya. Tidak seperti tuhan-tuhan selain-Nya, yang hina

serta tidak memberikan manfaat untuk diri sendiri, tidak pula bisa

menahan kemudharatan bagi dirinya.

Atlah SWT menyatakan, "Lantas bagaimana bisa kamu

beribadah kepada tuhan-tuhan hina yang demikian, dan bagaimana

kamu tidak mengakui Dzat yang pada tangan-Ku segala manfaat serta

mudharat, yang milik-Ku pahala dan siksa? Akulatr yang mempunyai

kekuasaan yang sempurna serta kekuatan yang nampak."

oco

#163j9,iua'i} b€rt;i1
"Dart Dialah Yang bql<uasa atas sel<aliarr hafiiba-hartba-

Nyo. Dan Dialah Y mg Malw Bijal,sana lagi Mahn
Mutgetaluri."

, (Qs. Al An'aam [6]: 18)
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Penakryitan fiman A[ah: # &t';, jneSij, :16\13
@an Dialah Yong berkuasa atos sehalion hombo-hamba-Nyo)

Abu Ja'far berkata: Maksud lafazh, '.13 "Dan Dialah,"
adalah Allah yang berkuasa di atas hamba-Nya.

Maksud lafazlr., :tlfit, adalah yang Matra Tinggi di atas

makhluk-Ny4 sementara mereka hina di hadapan-Nya.

Allah SWT mengungkapkan, -4*.'ij "Atas selcalian hamba-
hamba-Nya," karena Dia menyifati diri-Nya yang kuasa di atas

mereka, dan barangsiapa demikian maka dia pasti berada di atasnya.

Jadi, makna ayat tersebut adalatr, *Dialah Allah yang berkuasa
di atas hamba-harnba-Nya, sementara mereka hina di hadapan-Nya,
Yang Matra Tinggi di atas makhluk-Nya."

g 'fi "Dan Dialah Yang Maha Bijaksana,,, maksudnya
adalah, "Allah swr Maha Bijaksana, Dia Maha Kuasa di atas

hamba-hamba-Nya dalam pengaturan-Nya.,'

)#1 "Lagi Maha Mengetahul, " maksudnya adalah Matra
Tahu maslatrat serta mudharat, tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya
segala akibat, dan tidak ada kesalatran dalam pengaturan s€rta hukurn-
Nya.

coo

6r e{-$"'F$6i$r$,it"t iS, ist n; Lt S
'ary, i{i e 31'o, 3?fr ,snl,g v; .*, $ fi i$(
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"Katal<mtlch, 'siap al&h ydrrglebih lant pusakianruya?'

Katal<antah, '/Nlah'. Dia rnatiadi saki cmtatd al<u dmt

l<amu. Dan AI Qrn'an ini diwalryul<ml,cpadalcu sttpo,ya

dengan dia al<u n:rlntheri peringatanl<cpada,nw dml<epada

orcmg-orar.g yarrg sanpai Al Qur'mt (l<cpadanya). Apal<ah

sesr.ngg?l wry a l,arrru mengalcui b ahw a ada utlwt' tulwt lain
di samping y',J/lah? Katal,artlah,'Alil tidak rnengalrui'.

Katal<mrlah,' sesungulwry a Dia adalah Tuhart Y arg Maha
Esa dan senmgguhnya alcubulepas diri dari aPa ymtg

l<onuu pu selufiil<art (dffiSarr Allah)' .u

(Qs. Al Art'aam [6]: 19)

Penatwilan lirman Allah: ,*'pki $",:iZ ifi ;i'L1 $
.F{, giapakah yang lebih huot persaksiannya? Katahanlah,

"Allah." Dia menjodi sahsi antara ahu dan hamu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan kepada Nabi

Muhammad SAW, "Katakanlatr wfai Muhammad, kepada orang-

orang musyrik dari kaummu yang mendustakan dan mengingkari

kenabian-Mu, 'siapakatr yang lebih agung dan lebih besar

persaksiannya?' Kemudian beritakan kepada mereka bahwa

persaksian yang lebih besar adalatr persaksian Allah, yang tidak akan

pefnah tertimpa perkara yang bisa tertimpa kepada persaksian

makhluk, yakni lupa, salatr, atau dusta. Kemudian katakan kepada

merek4 'sesungguhnya Allah, Dzat yang paling agung persaksian-

:'gj'V'*;,*V U, "il i Gyi' lji;-J S" iA
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Ny4 menjadi saksi antara diriku dengan kalian, maka siapakah

sebenarnya di antara kita yang hak dan yang batil? Siapakatr di antara

kita yang berada di atas petunjuk dalam perbuatan dan perkataannya?

Serta siapakah di antara kita yang berada dalam kebodohan? Kami
juga ridha menjadikan-Nya sebagai hakim di antara kita."

Makna tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh
sekelompok ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

13152. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari I[nu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang firman Allah SWT, i'^ii$i ri, ,,siapakah

yang lebih htat persaksiannya?" dia berkata, ..Allatt

memerintahkan Nabi Muhammad, agar bertanya kepada kaum

Quraisy. Kemudian Dia memerintahkan beliau turtuk
mengabarkan kepada mereka bahwa Allah menjadi saksi

antara diri beliau dengan mereka."ll4e

13153. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, dia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, dengan riwayat yang sama.llso

penatrwitan fiman Allah: .&Ur q ?rfri-fi1f6 -,1;JS

@an Al Qur'an ini diwahyuhon hepadahu supaya dengon dio ohu

rr'e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll27r) dan Ibnu Athiryatr dalam Al
Muhwrt Al WajizQDTS).

,rto lbid.
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memberi hepadamu dan kepada orang4rrang yang
sampai Al Qur' an [hepadanya)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada Nabi
Muhammad SAW, "Katakanlah kepada orang-orang musyrik yang

mendustakanmu, 'Allah menjadi saksi antara aku dengan kalian'.,'

O {Sit iY:jfi $' OL'ojV "oo, At eur'an ini diwatryutran
lrepadafu supnya dengan dia aht memberi peringatan kepada
kalian, " maksudnya adalah peringatan akan siksa-Nya kepada kalian
dan kepada manusia lainnya, yang sampai kepadanya Al eur'an,
seandainya mereka tidak taat dalam menghalalkan yang halal dan

mengharamkan yang haram, serta beriman kepada seluruhnya.

Makna tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh para
ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

13154. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan

kepada k*-*i q*i Qatadatr, tentang firman Allah SWf, ,ALt
{ U, + €s'fr ifiti $ ebjvl&g,,*W',sr $i * l{
"'Siapakah yang lebih htat persaluiannya?, Katakanlah,
'Allah'. Dia menjadi salui antara aht dan kamu. Don Al
Qur'an ini diwahyukan lcepadaht supcya dengan dia aht
memberi peringatan kepadatnu dan kcpada orang-orang
yang sampai Al Qur'an (kepadanya) '. " diriwayatkan kepada
kami batrwa Nabi SAW pernatr bersabda, ,Wahai manusia,

sampaikanlah kitabullah walaupun hanya dengan satu ayat,

lrarena barangsiapa yang sampai kepadanya 6yat At eur'an,
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maka perintah Allah telah sampai kcpadanya, apakah dia

mengambilnya atau meninggalkannya. "t t'r

13155. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang

firman Allah SwT, <6V;+ISh-"Supoya dengan dia aht
memberi peringaton kepadamu dan lcepada orang-orang

yang sampai Al Qur'an (kepadanya), " bahwa Nabi SAW

pematr bersabda, "Sampaikanlah dari Allah, balrua

barangsiapa sampai kepadanya satu ayat dari kitabullah,

malra perintah Atlah telah sampai kepadanya'. "t152

13156. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki

menceritakan kepada kami -Ibnu Waki menceritakan

kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepada

kami- dari Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'ab

Al Quraztri, tentang firman Allah SWT, '& U3 .f {Slt
"Supcya dengan dia aht memberi peringatan kepadamu dan

lupada orang-orang yang sampai Al Qur'an (kepadanya),"

dia berkata "Barangsiapa telatr sampai Al Qur'an kepadanya

-seakan-akan 
dia (Muhammad bin Ka'ab Al Qq.raztri)

melihat Nabi SAW-, beliau bersabdq itt3Qfr'# *Ui
'Dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur'an
(kcpadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengahti....'l 153

rr5r Hadits rni mursal, yang dibawalmn oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/17) dan
Asy-Suyuthi dalan Ad-Dwr Al Mantsur (3/6), dengan menyebutkan Ibnu
Humaid sebagai sumbernya.

rr52 Hadits ini mursal, yang dibawakan oleh Abdurazzak dalam tafsirnya Qla$ dan
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(411272).

tr'3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll27l),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3114), dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil Q1345).
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13157. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid

bin Abdirratrman menceritakan kepada kami dari Hasan bin

Shalih, dia berkata: Aku bertanya kepada Laits, 'Adakah

orang yang belum sampai kepadanya dakwatr?' Dia berkata,

"Mujahid pemah berkata, 'Ke mana saja Al Qur'an itu tiba,

maka ialah da'i. Dia pun pemberi peringatan'. Kemudian dia

membacakan firman Atlah swr 
'S.6 U 'i't + IStt

$9'ti)ii'supoyo dengan dia alu memberi peringatan

lrepadamu dan kepada orong-orang yang sampai Al Qur'an
(kcpadarrya). Apakah sesungguhrrya kamu mengakui'7 "1154

13158. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, '& Ut "Dan kepada

orang-orang yong sampai Al Qur'an (kepadanya),"

maksudnya adalatr orang yang masuk Islam dari kalangan

asing dan lainnya.llss

13159. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu

Hu.l"aifah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, dengan riwayat yang sama.ll56

13160. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Yazid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ma'syar

menceritakan kepada kami dari Mutrammad bin Ka'ab,

trr 16"u Al Jauzi dalan Zad Al Masir (3/14).
rrst 15ru Abu Hatim dalaur tafsimya (41127 l, 1272).,r* Ibid.
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tentang firman Allah SwT, '&Vi +'€Sfr"Suprya dengan

dia aht memberi peringatan kepadamu dan kcpada orang-

orang yang sampai Al Qur'an (kcpadonya). " dia berkata,

"Barangsiapa telatr sampai kepadanya Al Qur'an, maka

(dalo rah) Nabi SAW telah sampai kepadany"Stt'T

1316l. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,

a Is+\i(jyiL{ A*jv "Dan At Qur'an ini diwahvutran

lcepadaht supaya dengan dia aht memberi peringatan

kcpadamu," bahwa maksudnya adalah penduduk Makkah.

d'{t "Dan kcpada orang-orang yang sampai Al Qur'an
(kepadanya)," maksudnya adalah orang yang sampai

kepadanya Al Qur'an, maka ia meqiadi pemberi

peringatan.l l5t

13162. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Watlb

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Suffan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dia berkat4
*Aku tidak mengetatruinya kecuali bersumber dari Mujatrid,

bahwa dia mengomentari firman Allah SWT, 6{ et;}
+ &il i#i 'Dan Al Qur'an ini diwahytkan kcpadaht

supaya dengan dia aku memberi peringatan 
okcpadamu'.

Maksud lafazh dengan dia adalah orang Arab. {Ut "Dan

kcpada orang-orang yang sampai Al Qur'on (kepadanya),"

maksudnya adalah orang *iog."t'

,r5, Ibid.
rlst Itnu Abu Hatim dalam tafsirnya(4/1271).

'rtt lbid.



SurahAIA,n'acrn

13163. Mtrtrammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan -kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman Allah SwT, 2& V; O lSil
"supcya dengan dia aht memberi peringatan kcpadamu dan

kepada orang-orang lgng sampai Al Qur'an (repadanya),"

balrwa maksud Lafazh {'nt 'Dan kepada orang-orang yang

sampai Al Qur'an (lcepadarrya)', adalah seseorang yang

sampai kepadanya Al Qur'an, maka dialah pemberi

peringatan.l160

13164. Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Zaid berkaQ, tentang firman Allah SWT, 6f 'rlyirS
,& V; + ?t*- i#i "Dan Al Qur'an ini diwahvutran

lrepadaht supaya dengan dia aht memberi peringatan

lrepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur'an
(kepadanya), " ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Barangsiapa

sampai kepadanya Al Qur'an, maka akulah pemberi

peringatan kepadanya'. Beliau juga membacakan firman

Auah swr, La; ;Utry;{ 31.,iu AL-jil6l (}!6-'Hot

manusia sesungguhnya aht adalah utusan Allah kepadamu

semua'. " (Qs. Al A'raaf [7]: 158)

Dia berkata, "Barangsiapa sampai kepadanya Al Qur'an,

maka Rasulullatr SAW merupakan pemberi peringatan

baginya."ll6l

rro Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya $ll27l) dari Ibnu Abbas, dengan makna yang

sama, serta Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/13).
I 16r Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Ql 100).
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Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalah, "Agar aku

memperingatkan kalian dengan Al Qur'an wahai orang-omng

musyrik. Juga memberikan peringatan kepada semua manusia yang

telatr sampai kepadanya Al Qur'an."

LatazIr. or ddam ayat tersebut berada dalam kedudukan

nashab lantaran adanya lafazh *ri[ sedangkan lataz/r_ gfi sebagai

shilah-nya. Sementara ittr, huruf ha (dhami) yang ada padanya, yang

kembali kepada lafa^ar dihilangkan, karena itu biasa dilakukan oelh

orang Arab terhadap shilah'gp , 6, dan griJt.

Pen akwilan fi rm an Atlah :' {$ e4.r, 4i'{ 41 it: 3.JI-'F[
|$;n 'u.'*;. ,4V t; 'r\'; 4 ,i'-'"13 

-J S (Apahah

sesungguhnya hamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di

samping Allah?" Katahanlah, "Ahu tida* mengakul" Katahanlah,

"sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan

sesungguhnya aha berlepas diri dari apo yang kamu persekutuhan

[dengan Allah)."

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berkata kepada Nabi

Mutrammad SAW, "Wahai Muhammad, katakanlatr kepada orang-

orang musyrik yang ingkar terhadap kenabianmu dan yang

menyekutukan-Ku dengan yang lain, 'Apakatr sesungguhnya kamu

mengakui batrwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?' Yakni

sesembahan selain Allah, berhala atau patung?"

Dalam ayat tersebut Allatr SWT menyatakan, .rif tiarf
dengan lafazin rll , padatral lafazh b)r U"t"a" dalam bentuk jarnak.

Itu karena bentuk jarnak terkadang dimasukkan ke dalam kategori

muannots,seperti dalam firman-Ny4 @ ijVf g;jii J( l1-ii
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"Berkata Fir'aun, 'Maka bagaimanakah kcadaan umat-umat yang
dahulu'?" (Qs. Thaahaa [20]: 51)

Allah tidak menyatakan Jjlr atau +ljlr.
Allah SWT lalu menyatakan kepada Nabi SAW, "Katakanlah

watrai Muhammad, 'Aku tidak mengakui apa yang kalian akui, bahwa

adailah selain Allah SWT, batrkan aku mengingkarinya'."

A '")L';4,i "Katalcanlah, 'sesungguhnya Dia adalah
Tuhan Yang Maha Esa', " maksudnya adalah, "Hanya Dia yang

disembatr, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam ibadatr yang diwajibkan
kepada makhluk-Nya."

'"9;i E"6;,i-b "Dan sesungguhnya aku berlepas diri dari
apa yang lamu persehttukan (dengan Allah), " Allah SWT
menyatakan, "Katakanlah, 'Aku terbebas dari setiap sekutu bagi
Allah yang kalian katakan, yang kalian sembah selain Allah. Aku
hanya beribadah kepada Allah'."

Diriwayatkan bahwa ayat tersbut turun kepada kaum Yatrudi,
akan tetapi riwayat tersebut tidak shohih.

13165. Hannad bin As-Sari dan Abu Kuraib menceritakan hal itu
kepada karni, mereka berdua berkata: Yunus bin Bukair
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin
Ishaq menceritakan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin
Abu Muhammad 

-mantan 
budak Zatd bin Tsabit-

menceritakan kepadaku, dia berkata: Said bin Jabir atau

Ikrimah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, dia

berkata: An-Najjam bin Zaid, Qardam bin Ka'ab, dan Bahr
bin Umair, datang, mereka berkata, "Wahai Muhammad,

tidakkah engkau tahu adanya tuhan selain Allah?" Rasulullah
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SAW menjawab, "Tidak ada ilah yang berluk disembah

selain Atlah. Dengannya aht diutus dan kcpadanya alat

berdokwahl" Allah SWT lalu menunmkan firman-Nya, LlS'

"#{t ,*!\t,,$ $ii* X ;$ "Katakantah, 'siapakah

yang lebih kuat persalrsiannya?' Kataknnlah, 'Allah'' Dia

menjadi salui antara aht dan lamu'. " Sampai, 6i3- i
" Mereka tidak berimon. "rt62

ooo

ri,i e$i"i$ 53; 6,Nj,; ie$t ii;;6.5i
'oi9-{;fr#

"Orartg-orangyorngtalahKamiberil<frrJkitabl<epadmrya,
mer;el<a mmgenal:nyo (lvluharnrnad) seprti merekn

melrtgelrtal anak atwlcnya sendiri. Orang'orung yar.g

rnerugil<f,rr dirinya, mselca itu tidakberhorJ (lrepodd

Nlah)."
(Qs. Al Art'aam [6]: 20)

Penatwilan firman Atlah: 6 iit; i{gt X#C';r,ii
Lti.{ ;fr '#ri,i r-{r1ifi a,3;16roosn,ong vang tetah

Kami berihan kitab kepadanya, mercha mengenalnya [MuharunadJ

seperti mereka mengenal anah-anaknya sendirl Orang-orang yang

merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman [kepada Allah)

,tu, Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya @11272) dan Ibnu Athiyyah dalan Al
Muharrar Al lYaiiz QD72).
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Orang-orang

yang telatr Kami berikan kitab kepadanya." Maksud lafazh kttab

adalah Taurat dan Injil. Mereka mengetatrui batrwa trdak ada ilah

selain Allah. Mereka juga tahu batrwa Muhammad adalatr utusan

Allah, sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri.

Firman Allah SWT,

latain i$iy^epertama.
# fi,+ lji -"*pakan sifat dari

Maksud lafa^ # fi+ adalah orang yang mencelakai

dirinya sendiri dan melemparkannya ke dalam api nerak4 dengan

perbuatan mereka yang mengingkari Muhammad sebagai utusan

Allah, padahal mereka tahu masalah sebenarnya.

6;4 S fit "Mereka itu tidak beriman (tcepada Allah),"
maksudnya adalah, mereka tidak beriman kepada Allah karena sikap

mereka yang mencelakai diri sendiri.

Ada juga yang berpendapat batrwa makna merugikan diri
sendiri adalah, setiap hamba memiliki tempat di surga dan neraka.

Lantas pada Hari Kiamat Allah SWT memberikan tempat di surga

yang dimiliki oleh penghuni neraka kepada ahli surga, dan

memberikan tempat di neraka yang dimiliki penghuni surga kepada

atrli neraka. Itulah kerugian yang nyata, mereka menukar tempat di

surga dengan tempat di neraka yang dimiliki oleh penduduk surga

karena kelalaian mereka dengan berbuat maksiat kepada Allah, dan

berbnat zhalim kepada diri sendiri. Itulah makna ayat, '"j;6jfr
@ 'at1t6- W 'n S!t$t"gat"ri) yang akan mewarisi surga

Firdous. Mereka kclcal di dolamnya. " (Qs. Al Mu'minun [23]: I l)
Makna yang kami ungkapkan terkait ayat, :.€gt jir;j( i$f

'i{n 4;- K 3}r; "orang-orang yang telah Kami berikan kitab

kcpadanya, merelra mengenalnya (Muhommad) seperti mereka
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mengenal atuk-anabtya sendiri," satna seperti yang diungkapkan

oleh ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

13166. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Arhh swr, 'iftl 63; K ':ij,,; ie#t X;5( iii
"Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepadanya,

mereka mengenalrrya (Muhammad) seperti mereka mengenal

anak-anaknya sendiri, " maksudnya adalah, mereka

mengetahui batrwa Islam adalatr agama Allah dan

Muhammad adalah Rasulullah. Mereka mendapatkannya

tertulis di dalam Taurat dan Injil.r163

13167. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari

Qatadatr, tentang firman Allah SWT, l{;Jl iir:f,'"-5i
";:u1 <'3;- C( ,X:r; "orang-orans yans tetah Kami

berilan kitab kepadanya, mereka mengenalnya (Muhommad)

seperti merela mengenal anak-anaknya sendiri, " maksudnya

adalah kaum Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui

Rasulullah dalam kitab mereka sebagaimana mereka

mengetatrui anak-anak mereka. I lfl

13168. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

1163 16nu Abu Hatim dalam tafsirnya (411272) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyun (2/100).

"t Abdunazzak dalam tafsimya Ql46),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411272),

dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Qll00).
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kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman Allah SWT, iqt ii;i( 'u$l
]ifrl 53; K ,iir; "orang-orang yans tetah Kami

berikan kitab kcpadanya, mereka mengenalrrya (Muhammad)

seperti mereka mengenal anak-anabtya s endiri. " | | 6s

13169. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Haiiaj menceritakan

kppadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, i-ii(-'ift\ 63;- K ,ij;- €,$j;l Afi|( "orang-orans vans
telah Kami berikan kitab kcpadanya, mereka mengenalnya

(Muhammad) seperti mereka mengenal anak-analcnya

sendiri, " bahwa maksudnya adalatr Nabi SAW. Dia berkata,

"Penduduk Madinah dari kalangan atrli kitab yang masuk

Islam berkata, 'Demi Allah, kami lebih mengenalnya

daripada mengenal anak-anak kami, karena sifat dan karakter

yang kami dapatkan dalam Al Kitab. Adaprur anak-anak

kami, kami tidak tahu siapakatr wanita yang paling muda di

antara ,nereka."ll6

ccc

irir..l ,:iti*y,7Kii
[j- ].r- i 6S;i&t;;x;+vf i;

ii l"nri
!165 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Qll00). Syaikh Ahmad Syakir

menambahkan riwayat tersebut dengan menukil dari Ad-Durr Al Mantsur
dengan redalsi, "Mereka mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak-anak
mereka sendiri, karena sifat mereka ada dalam Taurat."

1156 Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun Qll}l) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhsrr Al Wajiz QD76,277).
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"Don sia1al<ah yonglebih aniaya dmipada oturg yang

menrhnt fuat ilatukcfustaon tsthada| AJ;lah, atnl
mendustalcort aytat ayat Nyo? Sesungguhrryo ot(mg'orcmg

y drrg aniay a itu fidak mendapat l,cbentntungan."

(Qs. Al Art'aam [6]: 21)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Siapakatr yang

lebih aniaya dan lebih buruk perkataannya?"

Et{ ;ti & {ftii ,h "Dan siapalah vang lebih anitva

daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah,"

maksudnya adalah orang-orang yang mengatakan ucapan batil dan

menyatakan dusta atas dirinya sendiri, lantas mereka menyatakan

adanya sekutu bagi Allah, dan tuhan yang disembah selain-Nya. Hal

itu seperti dinyatakan oleh kaum musyrik para penyembah berhala,

atau seperti yang dinyatakan oleh kaum Nasrani, bahwa Allatl

memiliki anak atau pendamping.

4*9 TKli "Atau mendustakan ayat-ayat-Nya?" maksudnya

adalatr, kaum Yatrudi mendustakan hujjatr dan tanda yang diberikan

kepada para rasul-Nya untuk menjelaskan kebenaran nabi mereka.

'";.fii &J,f! "sesungguhnya orang'orang yang anirya itu

tidak mendapat kcberuntungan, " maksudnya adalah orang-orang yang

mengatakan kebatilan, tidak mendapatkan surgq mengatakan dusta,

dan mengingkari kenabian beliau.

occ
\
\
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'&i5t'$#'61;*;r1l$i;n?G;l.,fr 
;5;

@ {';3i
uDan (insatlah), hari yorJg ili waku ituKani menghfunpun

mq el<a sefiwrmy a lcr:r,rrudiart Kanl.i" bql<au lnp ada or ang.

otang rrrusyrikr 'A martal<ah sertdhart se,nrtbahanlr;olrrurt

yang dulu lranw l<aul<m (sel<utrt sel<uat) Kanri,' ?u

(Qs. Al An'aam 16lz 22')

Penatrwitan firman Allah: i?A ir-$. J67 Cj,'S,E ii;';t;:;i 'i<'"jt 'F{#' i;j foo" linsattahl, hari yang di waktu itu

Kami menghimpan tmereha sernuanya hemudian Kami berkata

kepada orang4rrang masyrihr "Dimanahah sembahan-sembahan

kamu yang dulu komu hatakan [sehutu-sehutuJ Kami?')

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Sesungguhnya

mereka yang berkata dusta atas nama Allah, dan mendustakan ayat-

ayat-Nya, tidak mendapat keberuntungan di dunia, juga pada hari

Kami mengumpulkan semuanya, yakni di akhirat." Terdapat kalimat

yang dibuang dalarn ayat tersebut, yang tidak perlu kami sebutkan.

Jadi, maknanya adalah, "Orang-orang zhalim tidak akan

selamat dalam kehidupan dunia dan pada hari Kami mengrunpulkan

semuanya"

Lantas lafazh, G {P itj dit<emAalikan kepada lafaztr

yang dibuang. Kendati dibuang, makna tersebut sangat dipahami oleh

orang yang mendengarnya.

'$g;,'i'G*A'"-$i;n? " Kemudian Kami berkata kepada

orang-orang musyrilc,'Dimanakah sembahan-sembahan l(amu'?"
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maksudnya addah, *Ketika Kami mengumpulkan orang-orang yang

berdusta atas nama Allah dengan menyatakan adanya sekutu bagi

Allah, dan mendustakan Rasul-Nya -yakni 
pada Hari Kiamat-

Kami berkata kepada mereka."

ftj5i'& lr-li'{'tV} $ " D i 
^ona 

tah s e m b a h an- s e mb ahan

lramu yang dulu kamu kotakan (sehttu-sehttu) Kami?" Maksudnya

adalatr sebagai tuhan selain Allah? Datangkanlatr jika kalian memang

benar!

ooo

@''-$r Kv r;; 6:6iJE it J y#. & #
"Kemu.ilian tiadf,lah finah muela, l,canli nerrgatalcmt,

'Demi Allah, Tuhan l<an i, aailalah l<sn i memperselcutulcart

Allah'.u

(Qs. Al Arfaam 16lz 23)

Penarrwilan firman Allah: YCli'ti36 t Jy'# fS *'q{r$ K @emudian t iadalah lit n a h mere ha, ke c uali men gata han,

"Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah hami mempersehutuhan

Allah.n)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Tidaklatl
perkataan mereka ketika kami bertanya, lt;Sj 'F'"Jf ,i{$'i
'Dimanakah sembahan-sembahan kamu yang dulu kamu lcatalcan

(sekutu-sehttu) kami?' sebagai jawaban atas ujian Kami kepada

mereka. $!j KY Cj 6f $6.1 -d 'Kecuati mengataknn, "Demi
Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersehttulran Allah".' ftu

\
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hanyalatr kata-kata dustq walauprm mer€ka menyertainya dengan

sumpah atas ucapan metreka."

Ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

Pertama: Sekelompok ulama Madinah, Bashrah, dan sebagian i

ulama Kufatr, membacany 
^ ffi & 1'l G"ng*rhuruf la yang di-

nashab-kan), yang maknanya, *Tidaklah ujian Kami kecuali mereka
jawab dengan ungkapan, '"-{rg KUU; $$'Oemr Allah, Tuhan kami,

tiadalah lrami mempersehttukan Allah'. "

Hanya saj4 mereka membacanya dengan ta ta'nits padalafazh

t,pudutallafa^tersebut kembali kepada lafafuSrlt, Ur.rt * kepada

lafazh iliiir k*"ru berdekatan dengannya, dan kedudukannya sebagai I

khabar. Hal itu dalam bahasa Arab termasuk batrasa yang syadz,

seperti pada bait Lubaid berikut ini,

Vtiuit'-;|',e tst 4 i;A Us y W:i3 #
"Dia berlalu dan memajukannya, padahal ialah kebiosaan darinya

ke ti t@ di a me ninggal kannyo. "r r 6T

Lubaid mengatakan U'&l (dengan ta ta'nits),padahal kembali
kepada lafazhiliifidengan alasan berdekatan dengan lata;o iSO. I

Kedua: Sekelompok ulama Kufah membacanyr, '6J-'f j
(dengan huruf ya) dan i'ii{ laengat nashab) dengan alasan yang

diungkapkan oleh kelompok sebelumnya, hanya saja mereka

"67 Bait ini terdapat dalam diwan Lubaid bin Rabiah yang tennasuk mu'allaq-nya
yang tertenal. Awalnya adalatr,

V6:j6t; "ft,#.. #6tfu':('sr *
"Tempat perunahan itu telah hancur, yang terletak di Mina, dan yang lersisa I

haryalah puing dan batu sumurrrya."
Lihrtt Ad-Diwan (170).
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menggunakan hunrf ya' pada lafazh '8J yang menunjukkan

mudzakkar, karena Ol setelahnya dalam bentuk mudzalclcar.

Abu Je'far berketa: Bacaan yang terakhir lebih tepat, karena

llt t.Uit, mendekati makna ma' rifah daripada lafazhbi'. r r oe

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang penafsiran firman Allah
swT ;fi! Kt i'! " Kemudian tiadalah /itnah mereka. "

Pertama: Maknanya adalatr, tiadalah ucapan mereka.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13170. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami, dia berkata: Qatadah
berkata, tentang firman Allah SWT, '#- ,* 1, '1
"Kemudian tiadalah /itnah mereko," dia berkata,
*Maksudnya adalah ucapan mereka."

Aku mendengar selain Qatadatr berkata, "Maksud dmi '#34

adalah permintaan maaf mereka." I l 69

l3t7l. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu

Abbas, tentang firman, Allah SWT, '# ,K I 'l

I l6t Hamzah membacanya dengan hurufya', sementara yang lain dengan huruf ta.
Ibnu Katsir dan Hafsh membacanya dengan rafa' sementara yang lain dengan
nashab. Lihat kitab At-Taisir fil Qira'at As-Sab'i (84) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (3116). , , ,

Abdurrazzak dalam tafsirnya Qlal dan Al Qurttrubi dalaro Al Jami, li,Ahkam
I t69

Al Qtr'an (6/401).

-
E
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"Kemudian tiadalah /itnah mereka, " dia berkatao

"Maksudnya adalah ucapan mereka."l t70

13172. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaktr, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah swT, iJ'6 ir 1'# &1 1'* "Kr*udian tiadatah

fitnah mereka, kecuali mengatakan," bahwa ifulah ucapan

mereka, '6j KY Cj ji$ "Demi Allah, Tuhan pnmi,

tiadalah komi memper s ehttuknn Allah. "r r7 l

13173. Diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan bin Al Faraj, dia

berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz Al Fadhl bin Khalid

berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang

firman Allah SWT, '#. ,K I 'I "Kemudian tiadalah

/itnah mereka," maksudnya adalatr ucapan mereka.llT2

Kedua: Maknanya adalatr alasan mereka.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13174. Ibnu Basyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada

l@rni, mereka berdua berkata: Mtrtrammad bin Ja'far
menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'batr

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman
Allah SWT, '#. & I 'i "Kemudian tiadalah fitnah

"1 ftou Al Jauzi dalam ?ad Al Masir (3tl6).,ril lbid.
trn lbid.



mereko, " dia berkata, "Maksudnya

mereka."ll73

TdsirAda;I7nafui

adalah alasan

13175. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Arrah swr, €rr KYcl i;6136 i Jt'#. ;* i x
"Kemudian tiadalah fitnah merelca, kccuali mengatakan,

'Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersehttukan

Allah'," dia berkata, "Maksudnya adalah alasan mereka atas

kebatilan dan kedustaan mereka." 1174

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat adalah,

"Kemudian tidaklah ucapan mereka ketika kami menguji mereka -
sebagai alasan atas kesyirikan yang mereka lalcukan kepada Allah-
melainlran mengatakan, 'Demi Allah, Tuhan knmi, tiadalah kami

memper s e httukan All ah'. "

Jelasnya, lafazh iiiJr aitetrt t an pada tempat jF , karena

orang yang mendengarkan mematrami makna tersebut. Sedangkan

fitnah yang dimaksud adalatr ujian. Lantas, karena jawaban tersebut

ada lantaran adanya /itnah (ujian), maka lafazh ieit ait.,ut t* ai

tempat khabar dari jawaban dan alasan mereka.

Ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan firman Allah
swr, '6j KYU;6t$e t-{y

Pertama: Ulama Madinah dan sebagian ulama Kufatr dan

Bashratr membacanya, g; itt a"ng* khafadh, karena lafazn 
tqlr

merupakan no'ot dari lafazh,&l .

rrB Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyttn Qtlt2),Ibnu Al Jauzi daldm Zad Al
_ Masir (3116), dan Al Baghawi dalarr. Ma'alim At-Tanzil Q/346). I

ttTa lbid.
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Kedua: Sekelompok tabiin membacanyq 6 iiti dengan

nashab,yang maknanya adalatr, q ri iili "Demi Allah, wahai Rabb

kami." Inilah bacaan ulama Kufah.I!75

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang lebih tepat adalatr, t, !'j,
dengan makna, (is \ "Wahai Rabb kami." Ifu karena ucapqn tersebut

merupakan jawaban dari orang-orang yang ditanya, '{{'u-5i'$g}"i)
'o;:;j "Dimanakah sembahan-sembahan kamu yang dulu lamu

lcatalcan (sehttu-sehttu) Kami?" Mereka lalu menjawab, KY6; i;6
'rfrf "Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersehttukan

Allah."

Mereka menafikan bahwa mereka menyekutukan-Nya di

dunia. Allah SWT berfirman kepada Muhammad SAW, l|K ,t:! fi
'bilfr- 13ft, # 3*$'#;1{$ "Lihatlah basaimana merela telah

berdusta lrcpada diri mereka sendiri dan hilanglah daripada mereka

sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. "

Makna firman Allatl
mempersekutukan Allah,"
menyatakan adanya sekutu

kepada selain-Mu."

swr, '6rg K Y "Tiadalah kami

adalatr, *Kami sama sekali tidak

bagi-Mu, tidak pula kami beribadah

ccc

@'bili 13(11, ;# k3'#1 tF i;K 3*rt1

rr75 Harnah dan Al Kisa'i membacanya dengan huruf ya' yaunrg di'nashab'l<an,
sementara yang lain delrg;an th$adh. Lihat kitab I t-Taisir li Al Qira'at As-Sab'i
(&f).
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'Lihotlahbogaimanamtrekr-talahbqilu.stal<epadadiri
mrr:el<a seniliri d$JhilarJd!& dmipada msela serrtahon

sembahm yong daluilu nrr:el,a, dd,a.ddal<.an."

(Qs. Al An'aam 16l:241

penatwilan firman Altah: V, r#'J:b1'#;1{E li.K 3{$,
'b;;,;- \j'(pinatuh bagaimana mereha telah berdusta kepada diri
mereka sendiri dan hilanglah daripada mereko sembahan-

sembahan yang dahulu mereha ada-adakan)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan kepada Nabi

SAW, *Wahai Muhammad, lihatlah dan ketatruilah bagaimana orang-

orang yang menyekutukan Allah itu berdusta di akhirat ketika mereka

berjumpa dengan-Nya." Maksudnya adalah berdusta atas diri mereka

sendiri dengan ucapan, "Demi Allah ya Rabb kami, kami sama sekali

tidak menyekutukan-Mu." Mereka menggunakan akhlak yang biasa

mereka lakukan di dunia, yakni berdusta dan mengingkari.

Lafa^Jilr aaam ayat tersebut artinya pandangan hati, bukan

pandangan mat4 maka maknanya adalatr, *Telitilatr sehingga kamu

mengetahui bagaimana mereka berkata dusta di akhirat."

Lafazh lj2K aaam ayat tersebut maksudnya adatah oT.S;- ,
yakni ketika berita tentangnya telatr dijelaskan dalam ayat

sebelumnya, maka seakan-akan peristiwa itu telah terjadi.

Firman Allah swT, i,til.$(g # k3 "Dan hilangtah

daripado mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-

adakan, " maksudnya adalah, *Allah SWT menyatakan, "Berhala dan

patung yang mereka sembah meninggal dan membebaskan diri dari

mereka, karena mereka telatr hancur. Kemudian mereka disiksa karena
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kedustaan mereka atas nama Allah serta penyembatran mereka kepada

tutran-tuhan itu. Tuhan-tuhan itu lalu hilang dari mereka, sementara

mereka disiksa."

Sebelumnya kami telatr menjelaskan makna lafazh iif!l',
yakni mengambil tanPa Petunjuk.

Telatr diungkapkan batrwa kaum musyrik menyatakan hal itu

ketika mereka melihat luasnya ratrmat Allah pada hari itu.

Riwayat-riwayatyangmenjelaskanhaltersebutadalah:

13176. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata:

Hakammenceritakankepadakami,diaberkata:Amr
menceritakan kepada karni dari Mutharrif, dari Al Minhal

bin Amr, dari said bin Jabir, dia berkata: seorang lelaki

mendatangi Ibnu Abbas, lantas berkata, "Aku mendengar

Allah SwT berfirman, '6rg KV Cj $$ 'oemt Allah'

Tuhan kami, tiadalah kami mempersehttukon Allah'.

Padahat dalam ayat lain Allah SWT berfirman, rt'O;&{t
@ 6-f 'Dan mereka tidak dapot menyembunyilun (dari

Attah) sesuatu keiadian pun'. (Qs. An-Nisaa' [4]: 42) Ibnn

Abbas lalu berkata, "Mengenai firman Allah SWT, Y$; it|
'.Sj K'Demi Allah, Tuhan kami, tiadatah trami

mempersehttulran Allah', maksudnya adalatr ketika mereka

melihat batrwa tidak ada yang masuk sgrga kecuali afili

Islam. Mereka berkat4 'Mari kita mengingkari'. Lantas

mereka berkata, |!r3 K U f4 $$ 'oemt Allah, Tuhan

konti, tiadalah kami mempersehttukan Allah'. Allah swT

lalu menutup mulut mereka, lantas tangan dan kaki mereka

berbicara. Itulatr makna ayat, 6', t,iril $& Si 'oo'



mereko tidak dapat meryembunyikan (dmi

kejadianpun'.ntt76

W*Afl,.1},abmi

Allah) sesuatu

13177. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, |!j KU f4 itt
"Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah knmi memperselattukan

Allah, " dia berkata, "Ucapan ahli syirik ketika melihat dosa-

dosa diampuni, akan tetapi Allah SWT tidak mengampuni

orang yang melakukan kesyirikan ";ri;179 \;K 3;{ }g
'Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta kepada diri
mereka sendiri." Maksudnya adalatr Allah mendustakan

mereka.lITT

13178. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, dengan riwayat yang sama.ll78

13179. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,
'rlrlKVC| $$"Demi Allah, Tuhan kami, tiadatah kami

mempersehttukan Allah. " Dia lalu membacakan firman-Ny4

1176 Al Bukhari dalam Tafsir Al Qur'an (surah As-sajdah), Al Hakim dalam Al
Mustadrak (2/306,307), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/19-20), dan Ibnu Abu
Hatim dalam tafsimya (411274).

'r" Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411274) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3117).

ttTt lbid.
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@ l1-t 'itl 'bK- Si "D* mereka tidak dapot

merryembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun." (Qs.

An-Nisaa' $J: a\.
Maksudnya adalatr dengan anggota badan mereka.llTe

13180. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Hamzah Az-Zayyat, dari

seseomng bernama Hisyam, dari Said bin Jabir, tentang

nrman Auah swr, Kvcl 6itiJ6 t {t-#. ;* 1r
'€rf "Kemudian tiadalah finah merekn, kecuali

mengatakan, 'Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami

mempersehttukan Alloh', " dia berkata, "Mereka bersumpatr

dan membuat alas an. Mereka berkat4 g,; it\ 'Demi Allah,

Tuhan lcarti'."ll8o

13181. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Qubaishah

bin Uqbatr menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Said bin Jabir, dia berkata,

"Mereka bersumpah dan membuat alasan. Mereka berkata,
g;ittr 'Demi Allah, Tuhan ko*it.utt8t

13182. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Hamzah Az-7ayyat, dari

seseorang bernama Hisyam, dari Said bin Jabir, dengan

riwayat yang sama.ll82

f rD IbnuAl Jauzi drllurrZadAl Masir(3117).
rrto lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411274) dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al

Mailr(3117).
rrrr lbid.
tra lbid.
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13183. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
Muawiyah menceritakan kepada kami dari Suffan bin Ziyad
Al Ushfuri, dari Said bin Jabir, tentang firman Allah SWT,
'drilK|Ul $fi "Demt Allah, Tuhan kami, tiadalah kami

mempersehttukan Allah," dia berkata, "Ketika ahli tauhid

dikeluarkan dari neraka, orang musyrik yang ada di
dalamnya berkata, 'Mari kita berkata tidak ada ilah yang

berhak disembah selain Allah. Semoga saja kita dikeluarkan

bersama merekan. Namun ucapan mereka tidak dibenarkan,

maka aktrirnya mereka bersumpatr, 'u-{-ii KV f4 6t
'Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersehttuknn

Allah'. Allah SWT lalu berfirman, 
-#t 

t* \;K 3:f S1'bili- 13a1, # kS 'Lihatlah bagaimana mereka tetah

berdusta kcpada diri merela sendiri dan hilanglah daripada
merela sembahan-sembahan yang dahulu mereko ada-
adakan' r'1183

13184. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada karni, dia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman
Allah SwT, 5ti1_i3ft # ki "Dan hitangtah daripada
mereka sembahai-sembahan yang dahulu mereka ada-
adaknn, " maksudnya adalatr apa yang mereka sekutukan.lle

13185. Al Harits menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul
Aaz menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Minhal bin
Amr menceritakan kepada kami dari Said bin Jabir, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Allah SWT, '"-{r3 KY f;; 6L

f ff3 nnu Abu Hatim dalan afsirny a (/1J?9.
"& Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya @/1279 dan Ibnu Athiyyah dalam At

Muhrrw Al Wajiz Q1279).
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"Demi Allah Ttthon kami, tiadolah kami mempersehttukan

Allah," dia berkata, *Ketika kaum musyrik melihat tidak bisa

masuk surga kecuali muslim, mereka berkata, 'Jika kita

ditanya maka jawablah, '6rg KY q $$ "Demt Allah,

Tuhan kami, tiadalah kami mempersehttukan Allah".'

Mereka lalu ditanya, dan menjawab dengannya. Akhirnya

Allah SWT menutup mulut merek4 dan anggota badan

mereka menjadi saksi atas amal mereka. Ketika melihat hal

itu, orang-orang kafir berharap mereka disamaratakan dengan

tanatr, padahal tetap saja mereka tidak dapat

menyembruryikan (dari Allah) suatu kejadian Pun."ll8t

13186. Al Harits menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepadaku, dia berkata: Muslim bin Khalaf

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, bafuwa ada satu saat pada Hari Kiamat, ketika atrli

sytrik melihat ahli tauhid diampuni, mereka berkata" lrg; frtr
'rdrg K "Demi Allah, Tuhan kami, tiodalah kami

mempersekatukan Altah.' Allah lalu berfirm rrr, l;K -6:li
'riifr- 13fir, r# ki'#i {fi " L i hat I ah bagaimana m e r e ka

telah ber&nta kcpada diri mereka sendiri dan hilanglah

daripada mereka sembahan'sembohan yang dahulu mereka

oda-adokant"116

13187. Al Harits menceritakan kepada kami, dia berkata: AMul

A"tz menceritakan kepada kami, dia berkata: Suffan

menceritakan kepada karni dari seseorang, dari Said bin

Jabir, dia berkata, tentang firman Allah SVVT, KY f;; 6t

rr85 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(41D7$ dengan redalssi yang berbeda.
rrs Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya@11274).
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'6rg "Demi Allah, Tuhan kn"ti tiadalah kmni

mempersehttukan Allah" yakni dengan khofadh' Dia

berkata, "Mereka bersunrpah dan beralasan-"

Al Harits berkata: AMul Aziz berkata: Sufyan pada

kesempatan lain berkata: Hisyam menceritakan kepadalnt

dari Said bin Jabir.u8?

coc

-,{ rfir; 8'8( fu-fi i9 tW tSL g- i r1;'
Lf,,C r:ttz* UthL {'i:,'iL W obYS 6ysr;

'$$I'"btl { ys 
"L 

W'ri! 36- 6iJ#-
uDon ili anura nse*a da otartg yorrJg nrrlr,arllrycrlrrrrr

ftacaart)rrw, padalwt Karni telah 7'eletald<m Anupart ili
atas lsti rng7el<a Gehingso nqela ddak) memalwnrhry6

dorr (I<arnitetatclcagi 5'mba16y4- di tclinggf/y.ta, ifun iilid W
nuela melilwt segold tmdt (lccfutmalr'), ntrr:el<a tatay

finak nvril bqhwn l@pad$Yya. Sehinga mpabila msela
daturyl<epodamtunatk'nrentbonttalmwo.i(mg'orsttglicifr'n
itu}xgrl<gtn, 'N Q/ef'-'dtrIlr ini finokl'rcdlnlru,/ryalah ilongengon

or(mg.ororJg ilahul*"
(Qs. Al An'aam 161z Z5l

trrT 16n Abu Hatim dalam taBimya (4112?4) dm lbnu Al Jauzi ddam Zad Al
Masir (3117).

. 6e-l
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Penakwilan lirman Allah SW'T: i96#.t"Alg-i r1:;
$i ,;ytt; -,, lffi- o18( b-fi fo* di antsra mereki ada orans

yang mendengarkan [bacaanJmu, padahal Kani telah meletakhan

tutupan di atos hati mereha [sehingga mereka tidakJ memahaminya

dan [Kani letahhanJ sumbatan di telinganya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Wahai

Muhammad, di antara orang-orang yang menyekutukan Allatr dari

kaummu, ada yang mendengarkan Al Qur'an darimu dan mendengar

dakwah mentauhidkan Rabbmu serta perintah dan larangm-Nyq

ftrmun dia sama sekali tidak memahami perkataanmu. Hatinya pun

tidak bisa menerimanya serta tidak bisa men-tadabburi-nya. Demikian

pula pendengarannya, tidak memperhatikannya." Itu karena Allah

SWT telatr meletakkan penutup di dalam hatinya.

I,xrta/r- i$( 
^"npakan 

bentuk jarnak dari lafazh lg V*rg
artinya penutup, ydngwazan-nya sarna dengan it!, benttrk jamaknya

7rl.

Diungkapkan dalam batrasa Arab, .rr, d i;plt'c:kl ",nnt

menutup sesuatu dalam diriht." Atau bisa juia, dr'&.
Contoh lainnya adalah, @ 3;* #;. "4?"Seakon-akan

mereka adalah telur (burmg unta) yang tersimpan dengan Daik " (Qs.

Ash-Shaffaat [39]: a9) Maksudnya adalatr yang tertutup.

Demikian pula perkataan seorang penyair,

l,g.t .t0,,
,Pt )t ,P $q ,jb',;.l

"Penutup kami di bowah attanyang mengucurlwn hujan,



TClnrAfa,:I'hdrrd

ia merupakan noungan bertry pakaian yang bergattbar. "rrts

Maknanya adalah penuhrp yang menutupi mereka.

Firman Allah SwT, Bi ir!*. -,$'Dan (Kami tetakkan)

sumbatan di telingarya," mak$ldn5ra adalah, Allah SWT menjadikan

beban dan ketulian atas merekq sehingga mereka tidak dapat

memaharni apa yang dibacakan kepada mereka.

Orang Arab memberikan Mrakatfathahpada lafaztr j1r iika
berkaitan dengan teling4 dan memberikan harakat kasrah ketika

berrrakna beban bawaan. Misalnya lafazin $r:tl, J': 'i "Itu adalah

beban bau,aan kcndoaan tersebut." Diungkapkan dalam bahasa

Arab, 'a .i ,t ti1lx itijil "Aht mcmberikan kcndmaan itu beban,

moka ia membs*,o beban." Berkaitan dengan pendengaran , 'r;:;'oii
;jy i "Aht meletakkan beban pafu pendengaranrq)a, maka ia

terbebani. " Misalnya perkataan seorang penyair,

ti;;3 i'bt iri'to ,),
" P endenguan kepalafu tuli kqena puhtlan. "rre

Ada juga yanq 
lrpenaapat bahwa 'lt 'oi;5. 

"nnya 
telinganya

tnli. Isim maful-nta?;ju Demikian pula lafazh 'zt$, 1i!l "Pohon

htmra itu membebani,' isimfa'il-nya7:i, seryrn lolfazq. crtl, 6lit

Iru Bait ini terdapat d^ln Al Airrori (llly2) dari qasidah milik Umar bin Abi
Rabiah. Qasidah t€rscbut ada dalm Ad-Diwan Q99),tetapi bait tersebut tidak
ada. Ada pula dalam Maja Al Qu'or krya Abu Llbaid(l/146) dn Al Lisot
(entri: d,f).

rrD Bait ini terdapat Mm Ahtott Al Qu'an karya Al Jaslshash (31362),

riwayatnya adalah:
'lti I W dtk'*it t1it;, talztt'ttnrhL}l

"Pendenguut kcpdda, tuli koao puhtloq sementoa yang lain tidak
demifiot."
Tidak diketahui orang yang mengatakannya
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dam'jc)r, karena kedua kata tersebut khusus untuk muannats. Jil<a

maksudnya yaitu Allah SWT menutupnya, maka dikatakan, ijy'.
Allah swr menyatakan, ijrl\ 6 'g( b$ i9 v,i';,

"Padahol Kami telah meletakilran tutupan di atas hati mereka

(sehingga mereko tidok) memahaminya." Maksudnya adalah, I bl
6:tili6- "sehingga mereka tidak memahaminya," seperti ungkapan

dalam finnan-Ny q \M 6 ;4 'el '# "Attah menerangkan

(huhtm ini) kcpadamu, sqpaya kamu tidak sesat. " (Qs. An-Nisaa' [4]:
176)

Maknanya ,:fu l'tf "Supoy, kanu tidok sesat." karcna 8(
(penutup) terletak di hati, agar iatidak memahaminya.

Makna yang lrarni ungkapkan sama seperti yang dijelaskan

oleh para ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

13188. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkqS kepada kalni dari Qatadatr, tentang

firman Allah swr, W;;y\r;-,{1fr-i"8( bfii?Wd
"Padahol Kami telah meletaklan tutupan di atas hati mereka

(sehingga mereka tidak) memahaminya dan (Kami tetaktran)

sumbatan di telingarrya," dia berkata, "Mereka mendengar

dengan telinga" tetapi tidak menyadarinya sedikit pun,

bagaikan binatang yang mendengar seruan namun tidak
memahaminya.'llm

Its Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/50) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya
(4/1276).
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13189. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

karni, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman Allah swT, o18( afi $$c';t
W ;!it; t$ l#- "Padahal Kami telah meletalckan

tutupan di atas hoti mereka (sehingga mereka tidok)

memahomilrya dan (Kami letakkan) sumbatan di

telinganya," bahwa maksud lataz}n akinnah adalatl penutup

hati mereka, sehingga mereka tidak memahami yanghaq. -A)

W frlr;"Dan (Kami letakkon) sumbatan di telinganya,"

maksudnya telinga mereka menjadi tuli.llel

13190. Mutrammad bin Amr menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata:

Isa menceritakan kepada kami dari Ibnrr Abu Najtlu dari

Mujahi4 tentang firman Allah SWT, 4t L$- i flr;
"Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan

(bacoan)mu," dia berkatar "Maksudnya adalatt orang

Quraisy."lle

13l9l. Al Mutsanna menceritakan kepadalq dia berkata: Hudzaifatr

me,nceritakan kepada kami, dia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu Najrlu dari Mujahid, dengan

riwayat yang sama.tle3

'dl$l
penakniten lirmen AI"h S\ilT: \tX- i ';y, |Lt;;- oy

ibd -f!i5'tL W'drf 3;d- & )q3{,5 r\t* @an iiha p w

trer 16ru Abu Hatim dalam tafsirnyapll276).
trz Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(411275).

're lbid.
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mcreka ,rrelihot segab tando [kebenaranJ, merelca tetap tidah mtu
berbnan kepadanyo. Sehingga apabila mereha datang hepadamu

untuk membantahrrru, otangerang kafi.r itu berhata, "Al Qur'an ini
tWok lain hanyalah dongengan otang4rang dahulu")

Abu Ja'far berkate: Makzudnya adalah orang-orang yang

menyekutukan Allah dengan berhala dan patung, yang hatinya

ditutupi sehingga tidak bisa memahami apa yang mereka dengar

darimu jika mereka melihat segala tanda

'i5 iL "S"rola tanda (kcbenaran), " maksudnya adalatr

tanda yang menunjukkan keesaan Allab benarnya ucapanmu dan

hakikat kenabianmu.

Ulil'-g "Mereka tetq tidokmou beriman kcpadanya,'tidak

membenarkannya dan tidak menetapkan bahwa tanda-tanda itu

merupakan peturduk bagi mereka.

iiJ$* 1{,q 61 i* "sehingga apabila mereka datang

kcpadamu untuk membantahm4 " rnaksudnya adalah sehingga mereka

datang kepadarnu setelah melihat ayat-ayat itu untuk membantahmu.

6$#-*nya membantahmu.

vF 't$t 3fi "orong-orong kafir itu berkata," maksudnya

adalah orang-orang yang mengingkari kebenaran ayat-ayat Allatl itu
berkata kepada Nabi SAW, ketika mendengar hujjah Allah yang

dibawakan oleh betiau kepada mereka, '$g '"brl $yfti iy "Al

Qur'an ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu."

Lafazh'*:}\i merupakan bentuk jarnak aari iirl:,! dan

i',:;t rt, seperti lafazn'rt:;<il aantf;>|.

Bisa pula wazan tjrlilt sebagai bentuk mufrad, seperti, bg;f ,

'*sJ,i$|, S;16[ a"ri firman Allah swT, @ # SJ "Dan
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kitab yang ditulis." (Qs. Ath-Thuur lszl:2)Yalcni dari l@ta, 'jLi';;;
($ y mgartinya menulis.

Jadi, maknanya adalalL "Al Qur'an ini hanyalah tulisan orang-

orang dahulu."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lain batrwa mereka

menafsirkan ayat tersebut dengan makna tersebut. Mereka berkat4

"Al Qur'an ini hanyalah tulisan orang-orang dahulu."

13192. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan hal itu kepadaku, dia

berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu
ThalhalL dari Ibnu Abbas.rrq

13193. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang firman Allah SwT, 'd:;{l '4Lj;1 bahwa

maknanya adalah perkataan duhm terdah"lu. I le5

Sebagian ahli bahasa, seperti Abu Ubaidah Ma'mar bin Al
Mutsanne berkat4 "Iafazh iirl:,1i berada di antara kalimat yang

berlakrl yang maknanya beragam kebohongan."

Akhfasy pernatr berkata: Sebagian ulama berkata" "Benhrk
tunggalnya adalah "{;bt.- Sementara itu, yang lain berkata,

"@entnk tunggalnya adalah) iirl*t.-

lfi tU^ Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3fi9).
rre5 

16ou Abu Hatim dalam tafsimya (411276).
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Akhfasy pun berkata: Aku berpendapat bahwa kata tersebut

mernpakan bentuk jamak yang tidak memiliki mufrad, seeerti I-l6tt,
Ftiit,dul Jit1i.

Dia pun berkata: Ada pula yang berkata, "Lafazh Jri! seperti

J:fu, dan kami tidak mengetatrui benhrk mufrad darinya. Ia hanya

seperti latazhltSlb yangtidak memiliki bentuk mufrad)'

Tentang lafazh" tlUglt, mereka menyatakan batrwa bentuk
mufrad-nya adalah i,L+. Mereka berkata, "Masing-masing kata

tersebut memiliki bentuk mufrad, hanya saja tidak digrurakan dan

tidak diucapkan, karena kalimat tersebut hanya digunakan dalarn

bentuk jam6ft."

Dia berkata: Aku mendengar kalangan Arab yang fasih
berkata, "Lafafu rf".6'* S:"jl artnyadia mengirim }udanya secara

bergerombol, sehingga tidak diucapkan dalam bentuk mufrad."

Bantatran mereka terhadap Rasulullah SAW sama seperti yang

dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

13194. Muhammad bin Sa'ad menceritakan hal itu kepadaktr, dia

berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata:

Parnanku menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah swT, 6${i*'l{& 6L &"S"hirggo
apabila mereka datong kcpodamu untuk membantahmu," dia
berkata, *Mereka adalah kaum muryrik. Mereka membantah

kaum muslim dalam masalatr sesembelihan. Mereka berkat4
'Mengenai apa yang kalian sembelih, kalian memakannya.

Sedangkan apa yang disembelih oleh AllalU kalian tidak
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mernakannya. Kalian dengannya telah mengikuti perintatl

Atlah Sryr1'r.ulle5

occ

sifr6 Asfr Jfrtry-.ob:a 6g6 r:;'ofr i,
"Dan nqeka nnelmury @rarrg lain) rnrlar.dengarl<an N

Qrrr' ut ilmr nrr:el<a seilliri nwnio.,ilr/rm diri ilmipailmya,
ilmr nneko rrrrlryalah menfidn.aslcrrr- iliri nseka sendiri,

sr;ilariry nwela dA*k rnlretryordani."

(Qs. Al An'aam 16lz 261

Penakwilan fimen Atllh SW'T: ot3'.2 Srlij'^I 'o;. {,irifr 6 # l itf& @an mereka metarang [orang tainJ
mcndengarhan Al Qw'on dan mereha sendiri ncnjaahhan diri
daripadonya, dan mereho hanyalah membinosahan diri nereha
sendbi, sedang mereha tidok nunyadart)

Abu Ja'far berkate: Para ulama tafsir berbeda pendapat

tentang penafsiran firman Allah SWT, 'rI Gj'e '6fr.'{, "Dan
mereka melarang (orang lain) mendengokan Al Qur'an dan mereka

s endiri menj auhlran diri dor ipadarrya. "

rr5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411276) dan Ibnu Al Jauzi Mlatr zad At
Masir(3t21)-
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Pertame: Sebagian ularna berpendapat batrwa kaum musyrik

yang mendustakan ayat-ayat Allah melarang manusia untuk mengikuti

Muhammad SAW dan memerintatrkan unhrk menjauhinya.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13195. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, dia berkata: Hafsh bin

Ghiyats dan Hani bin Said menceritakan kepada kami dari

Haiiaj, dari Salim, dari Ibnu Al Hanafiyyatr, tentang firman

Allah SWT, 'rZ $ji;;'e itfr.-{s "Dm mereka melarang

(orang lain) mendengukan Al Qur'an dan mereka sendiri

menjauhkan diri duipadonya," dia berkat4 "Mereka

meninggalkan Nabi SAW dan tidak menjawabnya, serta

melarang manusia mendekatiny4rl I9z

13196. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang fimran Allah SWT,

E .frij'e 'ofr,'{, "Dan mereka melarang (orang lain)

mendengarkan Al Qur'an dan mereka sendiri menjauhkan

diri doripadonya," bahwa maksudnya adalah, mereka

melarang manusia beriman kepada Muharnmad, dan mereka

menjauhi beliau.llet

13197. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

rp Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411276),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
QDI), dan Al Mawardi doJnm An-Nuka wa Al Uyun Q/104).rrt lbnu Abu Hatim dalam tafsimya(4ll27S).
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As-Suddi, tortang firrran Allah SWT, Gi 
";; 

';#- {t
E "Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al

Qur'an dan mereka sendiri meniauhkan diri daripadanya,"

yakni melarang manusia untuk mengikuti Muhammad, dan

mereka mer{auhi beliau. lle

13198. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaktr, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Parnanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah SvyT, E (#i'rL itir-'fi "Don mereka melarang

(orang lain) mendengarkan Al Qur'an dan mereka sendiri

meniauhkan diri duipadanya," dia berkata, *Mereka tidak

menemuinya dan tidak membiarkan seorang pun

mendatanginy*t>t2@

13199. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, dia

berkata: Aku mendengar Abu Muadz berkata, tentang firman

Allah SWT i{ofr,pii, V.t ri melarang mereka mendekati

Mutrammad SAW.l2ol

13200. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan

kepada katni dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, '{t
E 3,1fj & 'it;i'- , batrwa maksudnya adalah, mereka

menggabtrngkan antara melarang dengan menjauhi. 1202

,,e lbnu Al Jauzi dalam Zod Al Masir (3Dl) d^n Al Baghawi dalam Ma'alim At
Taruil(2134t).

r2m lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir QnD.
tzot 41 Mawardi dalan. An-Nulrat wa Al Uyun (21 104).
tzoz 41 Mawardi dalan AwNulcot wa Al Uyun Qll04) dan Ibnu Athiyyah dalam lI

Muhuro Al Waiiz QDt0).
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Kedue: B€rpendapat bahwa aya\ 'a:, itfr- 'fi maksudnya

adalah melarang beriman kepada mendengarkan dan mengamalkan Al

Qur'an.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13201. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dfii Qatadah, tentang

firman Allah SWT, 'e 'ofr./i, U"t *u maksudnya adalah,

mereka melarang beriman kepada Al Qtr'an dan kepada

Nabi SAW . U 3$i;Mereka pun menjauhinya.r2o3

13202. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahi( tentang firman Allah SWT, '^f 'ofr. {t "Dan

mereko sendiri menjauhkan diri doipadanya," dia berkata,

"Maksudnya adalah Quraisy dari Al Qur'an. E Srlij
malcsudnya yaitu mereka menj auhiny u.nt2m

13203. At Mutsanna menceritakan kepadakq dia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syibl

menceritakan kepada l€mi dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahi4 tentang firman Allah SWT, E (r?ijl:;';;.{t
batrwa maksudnya adalah melarang Quraisy dari Al Qur'an.
t.a , eoa.p :tt*iMaksudnya mereka menjautrinya' 1205

r2B Abdnrrazzak dalam taftirqra 8145),Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(4/1277),
dan Ibnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (3Dl).

'2* Ibnu Abu tlatim dalam taftirnya (411277) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad AI
Masir (3Dl).

"6 lbid.
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132M. Muhammad bin AMil A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, '{t
'^Z <rV!j'r&'rt#_,dia berkata" *Mereka melarang beriman

kepada Al Qur'an dan kepada Nabi SAW. Bahkan mereka

menjauhinya."l26

13205. Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kard, dia berkata: Ibnu Zalrd berkata

tentang firman Allah SWT, A 3-1743, dia berkata

"Maksudnya adalah menjatrhinya."l2oT

Ketiga: Berpendapat bahwa mereka melarang menyakiti

Muhammad SAW. lLliij Maksudnya adalah, mereka juga

menjauhi agamanya serta tidak mengikutinya.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13206. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki dan

Qabishah menceritakan kepada kami -Ibnu Waki

menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami- dari Su$an, dari Hubaib bin

Abu Tsabit, dari seseorang yang mendengar Ibnu Abbas, dia

berkata, *Ayat ini tunm terkait dengan Abu Thalib, dia

melarang onmg lain menyakiti Muhammad SAW, tetapi dia

menjauhinya dengan tidak beriman kepadany u3tt2o8

"* Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (321) dan Ibnu Athilyatr dalam At Muhsrs
Al Wqiiz Qn$).r2o Ibnu AI Jauzi &lan Zad Al Masir (3Dl).

r20t AI Mawardi drdram A*Nul',a wo Al Uyun (2ll}4) dan Ibnu Athi),yah dalam Al
Muhuru Al WajizQDS0).
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13207. Ibnu Basyar mencerital@n kepada kami, dia berkata:

AMurrahman menceritalcan kepada kami, dia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Hubaib bin Abu
Tsabit, dia berkata: Seseorang yang mendengar dari Ibnu
Abbas menceritakan kepadaku, dia berkata tentang firman
Allatr SWT, E Gj'e'ofr.'fi ,*Ayxini tunur terkait
dengan Abu Thalib, dia melarang menyakitiny4 tetapi ia
menjatrhi apa yang dibawanya."l2o

13208. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMurazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ats-
Tsauri mengabarkan kepada kami dari Hubaib bin Tsabi!
dari seseorang yang mendengar dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah SWT, 'r;; lfij 'r5 iti-'{, , A^ berkatao
*Ayat ini turur terkait dengan Abu Thalib, dia melarang

kaum musyrik menyakiti Muhammad, tetapi dia menjatrhi

apa yang dibawa oleh beliau."l2lo

13209. Hannad menceritakan kepada karli, dia berkata: AMatr
menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari

Al Qasim bin Mukhaimarah, dia berkata, "Abu Thalib
melarang menyakiti Nabi SAW, tetapi dia tidak
membenarkannya.'l2ll

13210. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

dan Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari

t2' Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir QDO).r2r0 Abdurrazzak dalam tafsirnya QtlM), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

-.. (41 127 8), dao Al Wahidi dal"m Asbab AwNuul (l l9).
r2rr 16"u Al Jauzi dalan Zad Al Masir (32}),dan yang aimatsua dengan At Qasim

bin Mukhaimirah adalah Abu Urwah Al Qasim bin Mukhaimirah Al Hamadani
Al Kufi, yang singgah di Dauraskus. Dia tsiqah fadhil Dia wafat tatnrn 100 H.
Lihat Taqr ib At-Tahdz ib (452).
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Ismail bin Abu Khalid, dariFAl Qasim bin Mukhaimarah'

tentang firman Allah swr, -u g; 
"E 

it;6-'{t , au

berkatq *Ayat ini tunm terkait dengan Abu Thalib-"

Ibnu Waki berkata: Ibnu Bisyr berkata: Abu Thalib melarang

menyakiti Nabi SAW, tetapi dia tidak membenarkannya.r2r2

l32ll. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin

Bukair menceritakan kepada kasd dari Abu Mutrammad Al

Asadi, dari Hubaib bin Abu Tsabit, dia berkata" "Seseorang

yang mendengar dari Ibnu Abbas berkata, tentang firman

Allah swT, u 6ij ra itfr-'{s,',AYat ini turun terkait

dengan Abu Thalib, dia melarang menyakiti Muhammad,

tetapi dia tidak mengikuti beliau SAW jauhi apa yang mesti

diikutirrya,.,,l2l3

13212. Hannad menceritakan kepada karni, dia berkata: Waki

menceritakan kepada karti, dari Ismail bin Abu Khalid, dari

{ Qr"i- bin Mtrkhaimiratr, tentang firman Allah SWT, p;
U Gj'e itfr, dia berkata, "Ayat ini tunur berkaitan

dengan Abu lhalib.'l2la

13213. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata:

LJbaidillah bin Mtsa menceritakan kepada kami dari AMul

Azlzblmsiyalu dari Hubaib, dia berkat4 *Itulah Abu Thalib,

yalaridalamfrnan-Nyq'rf,35ii'lu,-'o;;;-'it.""t

,2r2 lbid.
t2r3 1611Abu llatim dalm ta8irnya$ll27s) dan Al Mawardi dalam A*Ndcat wa

AtUw(?,rcr.
t2r' Al rtawardi ddam A*Nuka wa Al llyn (2105).
r2r5 lbnu Abu llatim dalam tafsirnya (4ll27t) &n lbnu

Ittuhtro Al Vqb ef2to).
Athiyyah dnlan Al
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13214. Yunus menceritakan kepada lGmi, dia berkata: Ibnu Wahb

m€ngabarkan kepada l€mi, dia berkata: Said bin Abu Aypb
menceritakan kepadahr, dia berkata: Atha bin Dinar berkata

t€ntang firman Allah swT, 'a (&ri'^I it#-'niis ,*Alat
ini turun terl@it dengan Abu Thalib, dia melarang manusia

menyakiti Nabi SAW, tetapi dia menjauhi petunjuk yang

dibawa oleh beliau."l2l6

Abu Je'frr berkete: Pendapat yang {ing tepat adalah yang

menyatakan bahwamalcna firman Allah SwT, U Gj'rL';fi-{t
adalalt mereka melarang manusia mengikgti Nabi SAW, dan mereka

pun me,njauh dengan tidalc mengikutinya

Alasannya yaitu, ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang

orang-orang yang menyekutukan-Nyq s€rta b€rita tentang sikap

mereka yaog mendustakan Rasulullah SAW dan berpaling dari Al

Qgr'an yang dibawa beliau. Lantas firman Allah SWT selanjutny4
,oa a.a-. ara'e 'ofr pisernestinfa dipahami sebagai berita tentang mereka,

karena tidak ada dalil yang menunjukkan beralihnya pembicaraan

kepada yang larn" apalagi ayat sebelum dan sesudatgrya menunjukkan

benarnya pendapat yang kami kuatkan, yakni berita tentang kaum

musyrilg bukan berita tentang kelompok khusus di antara mereka.

Jadi, maka makna ayat tersebut adalalL "Wahai Muhnmmad,

seandainya kaum musyrik melihat setiap ayat, maka mereka tidak

akan mengimaninya, sehingga mereka datang kepadamu untuk

membantah dengan berkata, 'Apa yang engkau bawa hanyalatr berita

dan bualan oralrg z4tnat dahulu!' mereka melarang manusia

mende,lrgarkan Al Qgr'an, menjauh darimu, sertatidak mengikutimu."

t2r6 Al Mawardi dalamAw&thatwa Al ulmt Qll05) dan Ibnu Athiyyah dalam lI
Muhoru Al Waiiz QDSO).
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F-fr J$S$, iSj "Dan mereka hanyalah membinasakan

diri mereka sendiri," maksudnya adalatr, tidaklah mereka binasa

dengan menghalang jalan Allah, berpaling dari Al Qur'an, dan l<ufur

kepada Rabb mereka kecuali disebabkan oleh diri mereka sendiri.

Dengan kata lain, perbuatan mereka telatr menimbulkan kemaratran

dan siksa Allah.

'bii\ C$"Sedang merelra tidak menyadari, " maksudnya

mereka tidak sadar bahwa perbuatan mereka menimbulkan

kehancuran untuk diri mereka sendiri.

Orang Arab biasa mengatakan untuk sesuatu yang menjauh

dengan rmgkapan, 'e ,st i "Dia telah menjauh darinya," yang

bentuk mudhari dan mashdanyayakni ft ,r8.

Di antara ucapan yang biasa terdengar dari mereka adalatr,
',!Ab "Aht menjauhima " Sedangkan jika maksudnya adalatr *Aku

menjauhkanmu dari dirih," maka ucapannya yaitu, U{0f. Di antara

yang menjelaskan makna tersebut adalatr perkataan AI Huthai'atr,

1lt" i+.; w'-:_#.1:, ytJ:, yl :;Yl u:e

"(Jntomoh 
^rri^rni,t-u 

kccuali pertanyaannya, dan engkau metihat

diantaranya dengan kltayolan. "r2r7

o{tc

r2t7 Bait ini terdapat dalam Diwan Huthaiah, yakri pada qasidah saat dia memuji
Umar bin Khaththab dan meminta maaf atas celaan Az-Zabarqan. Lthat Ad-
Diwan(67).
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E 4E t<{;:-;} 64ti3l6 )6 & W'Wj 5;
'ru$t6'"Kt

'Darrt iiilo r@w (Lfntharlnlnad,) trr/rilfi ,,cdb nsekt
dfird4laa b ns&a, lalrl ms&t Wda,'Kirorlryo l$fi
Wr On eard,o) darrr ilak rnrlnfufur ctd,.ctd

Tdrrrlt karrld,, sqtt medadi ordr.g-otoig lqw Drrirnort',
(teaffi kmrr. nwlihafi suafi. fri,*irllc y@g

rrrllqfut).'
(Qs. Al An'aam Jglz 271

pcr.hyil.r fiilu Ar.r swr: iJ6 )6:Eljrj SLdj 5t
'wfi :b'{S{tC;+q4#{;a';j64i-tutia*a-h"-,r@nandl
ffi kdtt mntb W*.t he ncra*a, blu nare*a berL&,
nlituya bi dikctnfut lke duial da, Nak nuadrctelaa
cy.lqrt fitar kfr| scrt trcnjdi orergen nt yaag berim,
ttttfr LN tdib s@t pefidiwa yong ncngharukanJ.)

ADr &'fer bcr*rir: Allah SWT menyatalcan kepada Nabi
Mdammad SAW, *Wahai Muhammad, seandainya engkau melihat

mereke yakni orang-omng png mcnyekutr*an Allah dengan berhala

dan p.hmg; yang ingkar tstadap kenabianmg, yakni oraog-oftmg

yag telah aku sebutkan sebelumnya."

W 3f , maksdnya adalah ketika mereka ditahan di dalam

n€ralra Jadi, lafazh )fr & mengandrmg arti .lutr rJ. Jelasnya, lafazh

rrle dletal&an pada tempat qr, s€perti dalam firman Allah SWT,
'i*. # & &liiti Wtl,Wt;,D&rmereka mengihtti rya



r4*m*ralo,i
yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kcrajaon Sulainan." (es.
Al @3rah l2l: 102),yang maknanya or1]ii" gtt d.
. Ada yang menyatakan bahwa lafazh lrtj itmaknanya adalah

th ritdengan ahsan yang telah kami sebutkan, batrwa orang Arab
t"*ua-g meletakkan !f p.au tempat ri1, dan sebaliknya, walaupun

tafrz} !l mengodung arti perkara yang ielatr berlalu. Adapun lafazh
15! rnengaodung arti perkara yang akan datang, akan tetapi hal itr,r

seperti dinyatakan oleh Abu N4im,

6;\t& hr irr, i ...,1L'*; ry Gsi
.13' |pult G g:* et*

"Rabb Tlulra memanjangkan umur kmni, kcmudian Dia menbalas

kita dengan surga And."t2tt

Dia mengatakan 6* !t ge lir 'otf 'j, yakni dengao
mencrnpatkan lafaztr lWtempat ri!.

Allah menyatalon ,?) U" tidah menyatakan ,:k:tl, karena
itulah yang fasih dalam bahasa Arab. Dikatakan dalam bahasa Arab,
U;ti $ittt 'e81 "Aht menohan binatang dan yang lainrq*,,(tanpa
huruf alifl. Demrilna puta ungkapaq ',"\\i 'i*2 "Aht mewako/kan
tonah " yakni menahamya sebagai sedekah.

13215. Al Harits menceritakan ke@aku dari Abu ubaid, dia
berkata: Al Yazidi dao Al ASma,i mengabakan kepadaku,

keduanya dari Abu Arnr, dia berkaa: Aku mendengar salah

r2rt Bait ini terdapat dhlrm Diwa Aht Najmdengan rcdal$i yang berbeda dari yang
dinngkrykm oleh AtLTh$ai, yaih, W L:r tr V trg Malaud dari Thaahaa
adaloh nama sebuah surah. Lihatl d-Diwan (hat. 2t5-2g6).
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seorang Arab berkata" dr'rfiil "Ah, menalun sesuatu"

(dengan hvruf alifl ."t2re

Firman Allatr SwT, ":j W- iJ6 "Lalu mereka berkata,

'Kiranya kani dikcmbalikon (ke dunia) '. " Allah menyatakan, "Orang-

orang yang menyekutukan Allah berkata -*etika mereka ditattan di

dalam o€x?kF, 'Kiranya kami dikembalikan ke duniq sehingga kami

bisa bertobat dan taat kepada Allah'."

Ci g"S"4r? {j "Do, tidak men&tstakan ayat-ayat Tuhan

kaml" maksudnya adalah tidak mendustakan hujjah-hujjah Rabb

kami, serta tidak mengingkarinya.

'q glt'oftt "Serta menjadi orang-orang yang beriman,"

maksudnya adalah menjadi orang yang membenarkan Allah, hujjatr,

dan Rasul-Nya Juga menjadi orang yang taat dengan perintah dan

larangan-Nya.

Ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

Pertema: Mayoritas ulama Hijaz, Madinah, dan Irak

membacanyy'wfi ,jgrg|*Si&St:';jW-,yansmaknanya
adalah, ',nlit'u'ttilJ 4i ,6t g&.'qli<l t*t ,ij tg) ti- "Kirorqra

kani dikcmbalikan (kc dmia), kami (sekmang ini) tidakmendustakan

ayat-ayat Rabb komi, akan tetapi kami menjadi orang-orang yang

berimart"

Kedue: Sebagian ulama Kufah mernbacanya, li i:j Uit ri

el,tt Uit<li €t yfr.a:S!, ymg malcnanya,

',;li,'u ,ti!:t ,fii yri\.|Js! t'ol5 ,ii €5 ,i "Klrorryo ko t
dikcmbalikan (ke dunia), dan kirarrya kami tidok mendustakan ayat-

r2re Al \$uha,rar Al Wqiiz (2D8l).
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ayat Rabb komi, don kiranya kami menjadi orang-orang yang
berimon."l2o

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

13216. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadalcu, dia berkata: Al
Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, dia berkata:

Haiiaj menceritakan kepada kami dari Hanrn, dia berkata"

tentang bacaan Ibnu Mas'ud ,';i33 X i;J €i ri (a*g* huruf

fo)-'u'
Ketige: Sebagian ahli qira'at Syam membacanya, l:ttij (4 

U

',.jSS (dengan rafa) dan otll$(dengan nashab),seakan-atcan mereka

memaharniny4 bahwa kaum musyrik berharap dapat dikembalikan ke

dunia agar dapat menjadi orang-orang yang beriman. Mereka juga

mengatakan bahwa mereka tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb

mereka jika dikembalikan ke drmiarz

Ahli bahasa berbeda pendapat tentang bacaan dengan nashab

danrafa.

Pertama: Sebagian ahli nahwu Bashrah membacanya, .1;

'dftifugj *sya$ 1a*gr" nashab)karena merupakan jawab

'a lbnu lGtsir, Nafi, Al Kisa'i, dan Ashim dalam riwayc Abu Bakar membacanya
dengan rafo pada kedua kalima! de,ngan makna isti'naf (mengawali

pembicaraan) dalam lafaz.h nSSt il<l [, y-g malarany4 .Kiranya kami
dikembalikan, sementara kani dalam segenap keadaan tidak mendustakan.,'lI

Al Wajizl*ryalbnu Athiyyah QntD.'"' Ibnu Halyan dalam Al Bahr Al Muhith (41475).

'- Ibnu amir a*rn riwayat Ibmu Hisyam-bin Ammar dari para satrabatnyq dari
Ibnu Ammar, membacanya rSapadakdimatp€rtama, dat nashab pada kalimat
berikutnf. Lihat Ibnu Ha1ryan dalam Al Bahr Al Mahith (41475) dan Al
Muhoro Al Wajizkarya Ibnu Athiyyah Qf2tD.
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atas tamonni. Adaprur lafah setalah wdv,tt, bagaikan lafazh setelatl

huruf/a.

Mereka berlcat4 "Anda juga bisa membacanya dengan rafa,

karena bukan tamawi. Seakan-akan mereka berkata, itt '"aii<t l2
'wiit 'u !,i ltkt ,ts ,r[T{ 'Komi (tr*"ro"s inr) tidok

mendustakan cyat-ayat Rabb lrami, akon tetopi kami meniadi orang-

orangyang beriman'."

Jadi, kalimat tersebut terpisatr dengan kalimat sebelumnya-

Mereka berkata, "Rafa'merupakan salah satu cara bacaan

yeng benar secara bahasa, karena jika Anda membacanya dengan

naslub, b€rarti Anda mer{adikan huruf wau,u sebagai hgruf atlwf,

sedangkan jika menjadikannya sebagai atluf, maka artinya mereka

juga b€rtmrap untuk tidak berdusta dan menjadi orang yang beriman.

Mereka berkata, 'lni 
-wallahu 

a'lanr* tidak terjadi', karena mereka

tidak b€rharap demikian. Mereka hanya berharap dapat dikembalikan

ke dunia. Lantas mereka prm mengabarkan batrwa mereka tidak

mendustakan. Mereka kala itu menjadi orang-orang yang berfunan.

Kedua: Sebagian ularna Kufah berpendapat batrwa seandainya

lafazh L;. iSJ d^ tt::<l dr-noshab-kan karena jawab watt)tt, maka hal

itu dibenarkan.

Mereka berkata, "Biasanya orang Arab menjadikan jawab

dengan worrudan ii, seeerti jawab dengan hrruf/a. Misalnya, d '.:J
'!s*{t 'fti 'seandainya aht ptmya harto, sehingga aht bisa

memberimu'. Lafazh tersebut seperti, 'eXTtli iO .J t!2 setta 'i
'ewl'-
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Mereka b€rkata, "Bisa pula dt-noslub-kat lantaran

kedudukannya yang sebagai hal, *pertilafa?h, ',lb'F;t;'C ,#-l
'Aht tidak bisa melahtkan perkma yang tidak bisa koutakakan'. "t223

Ketige: Alor tidak membacanya dengan nashab, karena

kalimat tersebut bukan tananni, hanya khabar atas diri mereka

sendiri. Allah SWT mendustakan mereka dalam firman-Nya, W tr3
iAW $V'Ci"srkiranya mereka dikcmbalikan kc dunia, tentulah

mereka kcmbali kcpada qa yang mereka telah dilarang

mengerjakanurya?" Itu karena takdzib (Irendustaan) hanya berlaku

pada kalirnat berita, bulen pada kalimat pengharapan.

Keempet Sebagian dari mereka mengingkari jawab dengan

selain huruf/a.

Mereka bed@t4 "Watvu dalam ayat tersebut berkedudukan

sebagai tul, *pemrurgkapnn, |!b 'dlit;i? ,# | 'Aht tidak bisa

melahicon perkoa y@rg tidak bisa kmlafukot'. Demikian pula hal

bertaku dalam bahasa Arab. Adapun huruf yft, merupakan jmtab,

seperti nngkapan" lleYi'Ci 6 yang artinya" 'seandainya kamu berdiri

maka aku akan menghampirimu'. Inilah huhm lal danfa jawab."

Mereka berkat4 'Adaprm lalhzn '';. St i, a- ffi Uorcn

dibaca demikiaq karcna mercka b€rkat4 'Kiranya kami dikembalikan

(ke dunia) dalam keadaan tidak s€perti lrami di neraka'."

Abu Ja'fer bertrte: Sepertinya malcna yang menyatakan

demikian tentang firman Allah SWT, adalah mereka berkata, "Kami

ditahan dalrm keadaan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Kiranya

ta lbnu Amir, Hamzah, dan Ashim dalam riwayat Hafsh membacanya dengan
nashab @r kedua kalimat . Al Muhort Al Wajb karya lbnu Athiyyah QDSI).

I
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kami dikembalikan fte dunia), lantas kami di tanah dalam keadaan

tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami."

Penafsiran seperti ini bertentangan dengan zlwhir ayat

setelatnrya, yaihr, lt3{3'#S AW gV6Yi, $ " s, ki, orryo m e r e ka

dikcmbalikan kc dunia, tentulah mereka kcmbali kepada qpa yang
mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhrqta mereka

itu adalah pendusta belaka."

Allah SWT menyatakan, "Ucapan mereka itu adalatl dusta.,,

Sedangkan menyatakan dusta tidak akan terjadi pada kdimat harapan.

Akan tetapi saya menduga kelompok yang menyatakan makna
tersebut tidak men-tadabburi tafsir ayat, akan tetapi hanya memegang

teguh sisi bahasa

Abu Ja'far berkete: Bacaan yang kanri pilih adalah, ";jW-
'w51,2'"K CJ ,f!",1'*t ij (a"rrg.o rafa padakeduanya), yang

maknanya, o*:fi, b tt:k 4i ,tt$'ctt 6.: 9ti-\ 
"?:i(t 

git ,i,j ,bl t-

"Kirarqta kami dikcmbatikan (ke du*d, ka; tidak mendustakan

ayat-ryat Rabb kami jika kami dikembalikan, akan tetapi kami
termasuk orang-orang yang beriman. "

Maksudnya, ayat tersebut menrpakan berita dari mereka

terhadap perbtratan mereka di dunia, bukan sebatas harapan, batrwa

mereka tidak mendustakan ayat-ayat Rabb mereka, juga bukan sebatas

harapan, bahwa mereka beriman, karena Allah SWT mengabarkan

bahwa jika mereka dikembalikan ke drmia maka mereka akan kembali

melakukan perbuatan yang pernah mereka lakukan, dan seandainya

ucapan mereka hanya sebatas harapan, niscaya mustatril ucapan

tersebut dinyatakan dusta.

Mengenai mereka yang membacanya dengan nashab, akrt

menduga mereka mencocokkannya dengan bacaan Ibnu Mas'ud yang
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retahkami sebutkan yakrri, foiflI.i tfrtl; *94&$t":iW-
dalam bentuk tonawi dengan huruf/a.

Jika memang dibaca demikian karena adanya huruff, ma!
kita tidak ragu bahwa hal itr,r dibenarkan. Berarti maknanya adalab il
'ci,+!.:, U &i ,6t y4 qk r, Ett, 4 tlill fi "seandainva kami

dikembattkan kc dunia, niscaya kami pun tidak akan mendustakan

ayat-ayat Rabb kami, dan niscaya kami pun alan meniadi orang yang

beriman."

Jika benar riwayat orang Arab, batrwa wmyu dan ii seperti/a

dalam kedudgkannya sebagai jawab, maka tidak diragukan lagi

benarnya bacaan,'oK C; 494'# 1;:';j'iS-O"r,ni di-na s hab -kar)

sebagu jantab tonanni, dengan dasar tafsiran Ibnu Mas'ud. Jika tidak

maka hal itg sangat jagh dalam menafsirkan Al Qur'an, apalagi aku

tidalc mendengar dari orang Arab, batrwa konsep demikian

dibenarkarU akan tetapi yang dikenat adalah jawab dengan huruf /4
dulral dengan wawu.

{Doc

#Sia$q\(|Wtt3kri,fr
'o3.s3

"T etapi (sehrrrrrry o) telah rry da bosi nseb bdahd*u
yorJg nselco dahilu selalu nmyemkmyilarmya. Sekironya

nr:rel<tdilcsrtafil<fi rrlleilunio,trlrrailahnrr.el<akertafi
kcpada aqa yang msela talah ililarang mmguialcatmya.

Don senngu}.nrya nsela itu adalnh Peilust4belal<f,."

(Qs. Al Arfaam [6]: 28)

t3(6{t:;.5.
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Penekwilan fiman Atlah SW'T: k uitfr $A1 {fi S.

63.5J iFS IZW\VC|W tr3 Qetqi [sebenarnyal telah nvata

bagi mereha heiahotan yang mereha dahulu selalu

menyembwtyihotrnyo Sekiranya tnereha dihembolihan ke dunia'

tentulah mereka kemboli hepado apa yang tmercka telah dilarang

mengerjahannya. Dan sesungguhnya ruereha itu adalah pendusta

belaha)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Wahai

Muhammad, seandainya orang-oftmg yang menyekutukan Allah dan

mengingkari kenabianmu itu ditatran di dalam neraka, maka mereka

berkata, 'Kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan

ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman'."

Itulah penyesalan atas sikap mereka yang meninggalkan

keimanan kepada Allah. Akan tetapi su gguh malang, mereka

mendapatkan siksa lantaran kemaksiatan yang mereka lalorkan,

kendati mereka latculcan secara sembrmyi. Allatt SWT

menampakannya pada Hari Kiamat, Allah mempermalukan mereka,

kemudian membalas mereka.

Allah SWT menyatakan, "Tetapi sebenarnya nyata bagi

mereka perbuatan buruk yang mereka sembunyikan sebelunrnya di

druriq dan seandainya mereka dikembalikan ke dunia."

Firman Allah, fA W g Vrl6 "Tentulah mereka kcmbali

kepada qpa yang mereka telah diloang mengerjakawtya." Allatt

menyatakan, "Seandainya mereka dikembalikan ke dunia dan diberi

kesempatan, maka mereka akan kembali melakukan perbuatan yang

biasa 'mereka lakukan sebelumrurya, yaitu mengingkari ayat-ayat

Allah dan melakukan perbuatan yang menimbulkan kebencian Allatl

swT."

i
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'o|.SJ 'ffb"o* sesangguhnya mereka itu adolah pendusta

belaka," maksudnya adalah dalanr ucapan mereka, "Kiranya kami

dikembalikan (ke duia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan

kami, serta menjadi orang-orang betriman." Ifu karena mereka

mengucapkannya lantran takut akan siksa AllalU bulen lantaran

beriman kepada-Nya.

Makna yang kami nngkapkan tersebut sama seperti yang

dinyatakan oleh ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13217. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath melrceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman Allah SWT, Uit;i-$ft {r:; S
|fi "Trtolri (sebenrnya) teldr nyaa bagi mereka kejahatan

yang mereka dohulu selalu merryembutryikannya," dia

berkata, 'Nampaklah amal perbuatan mereka di akhirat,

yakni amal yang mereka sembunyikan di drmia."lDa

13218. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada lomi, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kafi ft1i QatadatU tentang

firman Allah swT, ',fi u '";1/.13,( e, {, t:i S. "Tetapi

(sebenarnya) telah nyda bagi mereka kcjahatan yang

mereka dahulu selalu menyembunyikannya," dia berkata

"Yalsti amal perbuatan me[eka.'125

'a Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll27g).
r2r Abdurrazzak dalam tafsirnya Ql47) dfi Ib,nu Abu Hatim dalam tafsirnya

(4n27e).
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13219. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada lcami dari Qatadatr, tentang firman

Allah swT, & W g !i6 V::t 13 "sekiranya merela

dikcmbalikan kc dunia, tentulah mereka kcmbali kcpada ry
yang mereka telah dilarang mengeriokanmya," dia berkat4

"seandainya Allah SWT menyampaikan mereka ke dunia -
sryerti dunia mereka (datruluf, niscaya mereka akan

kembali melakukan amalan hrnrk."l26

cco

-4#,,f(r$tr16r9$rci$36
"Dorrt trntllt nrrr:elc- akffr mngotalcut (pnio), 'Hidup

h&vralahlceliilupankita di hmit ini sia, dmkita selcali.

sekali frdak al@rr illbcngfl,itl<arrt' ."
(Qs. Al An'aam 16lz 291

Penetrwilan firman Allah swT: Ct€iIiGG $a iy6e;
$F-,'rZ tO"" tentu nereha ahan mengdthan lpulal, "Hidrq

hanyaloh kehidupon hila di dunia ini saia, don hita sekali'sehali

tidak afun dibangffithan')

Abu Je'fer berkete: Ini merupakan berita dari Allah SWT

tentang orang-orang musyrik yang menjadi batran pembicaraan pada

awal surah.

re Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (411279).
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Allah swr menyatakan, 61( 66 fia ity6$ "Dan tentu

mereka akon mengatakan (pula), 'Hidup harryalah kchidupan Hta di

dunia ini saja'.'Allah mengabarkan batrwa mereka mengingkari,

batrwa Allah SWT akan menghidupkan maktrluk-Nya setelatr Dia

mematikan mereka. Bahkan mereka menyatakan, *Tidak ada

kehidupan setelatr mati, dan tidak ada kebangkitan setelatr

dihancurkan." Dengan pengingkaran itulah mereka mengingkari

adanya pahala serta siksa pada Hari Akhir. Mereka juga tidak peduli

atas dosa dan maksiat yang mereka perbuat, karena mereka tidak

mengharapkan patrata setelah mati atas keimanan kepada Allah dan

Rasul, juga atas amal shalih. Selain itu, mereka tidak takut siksa atas

kekufi[an kepada Allah dan Rasul-Nya serta atas amal buruk yang

mereka lakukan.

Ibnu Zaid pernatr berkata "Ini merupakan berita dari Allah

tentang orang-ofimg kafir yang ditahan di dalam neraka' batrwa jika

mereka dikembalikan maka mereka berkata ;l(:tffiifiY{ta ot

4#,'Hidup hanyalah kehidupan Hta di dunia ini saja, dan Hta

sekali-sekoli tidak akon dibangkitkan'. "

13220. Yrmus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu T:,,id wrk€;tL

tentang firman Allah swT, feWgV6V::t$ "S'ki'o"vo

mereka ditrcmbatikan kc dunia, tentulah mereka kcmbali

kepada aPa yang mereka telah dilarang mengeriakannya,"

batrwa ketika dikembalikan mereka berkata CG $td itL
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'ri;:3,*6L1i "Hidup hanvotah techi&tpan Hta di dunia

ini saio, dan Hta sekali-sekali tidak ahon dibangHthon'"ru

occ

"c; 
i!.'S 6 "tSu,r's J,ll JG G; {P\;,i'tYti; tr'

@ l';fi3 '8qavi1t3'3i3v
,,Donseandainyol,srwmetilwtlgtil@nr,i:el/@dihaaail<fru

lnpodoTuhutrryo(tergiahl<aainunwlilwtpg1istiwdyar.g
,rr."st"rrrlr*r).Buf irmonNlah,'Btdwnlcnh(lccbansl<itfi J

/rrli funfrr?' Mqel,a mmiowab,'srngguh furm, deni

Tulg57rl(agtti'. Bg1firman y'j/lah, 'l(aten'o iat tasalcaa1ilah

a&abini,ililr,,bill<rrrtl<ffiwmensinglrani(7tya)"u

(Qs. Al An'aam [6]: 30)

Penalrwilan firmen Altah SWT: 36"*S {Flid itli; 1,
(';j*'Fq1&l'iti,;i 36'c; 5.136-1o,J1\6i -A1 to*

seandainya hamu tttclihat hetiha mereha dihadaphan hepada

Tuhannya [tentalah harrrr. nelihal pefistiwa yang mengharukanJ.

Berfirutan Allah, "Bukanhah [hebangkitan ini benar?"J Mereha

runjawab, osunggtrt benar, demi Tuhan karrio Berftman Allah,
,tKarena itu rosafunlah adzlb i,,t, disebabhan kamu

nenginghari[nYaJ.')

,2, Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4tl2t0) dan Ibnu Athiyyatr dalam Al

Muhsru Al WaiizQl2tS).

-

l vJe
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Abu Ja'far bertata: "Wahai Muhammad, seandainya engkau

melihat mereka yang berkat4 'Hidup horyalah kchidupan kita di

dunia ini saja, dan kita sekali-sekali tidak akan dibangfitkan'. Yakni

ketika mereka ditahan pada Hari Kiamat atas hulnlm dan ketetapan

Allatt.

,{\raL# 3E "Bertrrman Atlah 'Bukankah (kcbangHtan

iru) benar'?" Maksudnya adalalu ditanyakan kepada mereka,

"Bukankah kebangkitan setelatr kematian itu benar, padahal kalian

mengingkarinya di dunia?" Mereka lalu menjawab, "Sungguh benar,

demi Tuhan kami."

4&li iSiS 36 -n"rfir-an allah 'Ksena in rasakanlah

adzab ini'." Maksudnya adalalt Allah SWT me,nyatakaq "Rasakanlah

adzuib ini, ymgkalianingkari di dunia"

'ir;i<s 'F q 'Disebabkor komu mengingkoi(nva),"

maksudnya adalah disebabkan sikap kalian yang menduSakan dan

mengingkarinya di drmia.

ccc

lJ6zirri;tal'fir5;ti!&;';fr b"ifs'u$i7;1
{1"er# e -i,uX'$;r-'fr AGt; ti it; s:*s-

'oiitlM
"Saaguh talah flSiloh or(mg'ororitg ydtrg mendnstalcmt

Pqtsrrnm na;r;elco ilensu. Tulw; sehingga qfril1 ldmut
datuwl<epadtnqelailmgonfrfu'tifu ,nqelaberl<il&
'Nangl<ahbesunyoWlntesalffrl(fi ni,trlrhadapkr:lalaimn
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lotrJi tentrrngkiontot itu!' Sarnbil mrr:ekr mrlmilrrall ilosa,
ilosa di atas fuingungrJya.Ingdah, dmfrkmilclah apa

yang nrr:eloa pikul iht."
(Qs. Al.An'aam [6]: 31)

Penalnrilanfi rmanAllahSWT:6;";t{+,iiff'u$t;X
?gj ti i!; 6#;136'rgr raAl ii; d; ti! (s un ss ah te ta h r ugitah

orang4rang yang mendustakan pertemuan mcreha dengan Tuhan;

sehingga apabila hiarrrat datang kepada mereka dengan fiba-tiba,

mereka berhola, "Alanghah besarnya penyesalan han i, terhadap

kelalaian kami tentang kian ot itut")

Abu Ja'far berkata: Maksud firrran Allah SWT, 'U$l i+fr
"itl -{+, \}.K'sunggan tubh rugilah orang-orang yang mendustakan

pertemuan mereka dengan Tuhan, " adalah, mereka rugi dalam sikap

mereka yang menjual keimanan dengan kekufuran.

7 f+,W'"-51 "orang-orong yang merdustakan pertemuan

mereka dengan Tuhon" maksudnya adalah orang yang mengingkari

Hari Kebangkitan setelah kematian, mengingkari siksa dan patrala,

serta surga dan neraka, yakni dari kalangan musyrikin Quraisy dan

orang{rang yang menempuh jalan mereka.

'z;Ultii!{; 6|& "sehinggo apabita kianat datang kcpada

mereka," maksudnya adalah hingga kiamat itu tiba, saat Allatr SWT

membangkitkan manusia dari kubur.

Huruf alif dan larz masuk dalam lafazh 'zitSt karena lataz/r

tersebut telah dikenal oleh mukluthab (yang diajak bicara), yang

berarti kiamat yang telah disifati.
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Maksud lafazh ,ai taufun tiba-tiba, tanpa pemberitatnran

terlebih datrulu, yang diungkapkan dalam bahasa Arab, l;Jli 
"gil 

'&
yang artinya aku mengagetkannya

QGLS 11 tI; li#-lJ1 ",alang*an besarnya penyesalan

komi, terhadap kelalaian kami tentang kianat itu!" Nlah SWT

menyatakan,'Rugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaan

dengan Allab karena mereka telatr menjual tempat mereka di suga

dengan tempat mereka di neraka kepada penduduk surga."

Ketika Hari Kiamat itu datang dengan tiba-tiba, yakni ketika

mereka menyaksikan apa yang mereka jrral dan bayaran yang mereka

terima, terlihatjelas kerugian jual beli mereka di dunia. Lantas dengan

rasa menyesal atas kerugian yang mereka dapatkan, mereka berkata,

Q.gj ( iF 6FS-$6 "Mrrdca berkata, 'Alangkah besarnya

penyesalan kami, terludap kclalaian kami tentang kiamat ittt'."

Maksudnya adalalu "sungguh besar penyesalan kami ketika kami

kehilangan modal dalaur jual beli kami.'

Dh.amir pada lafazh (I kembali kepada 'ziillt (transaksi),

akan tetapi tidak disebutkan karena dianggap cukup dengan ungkapan

itl b, li.iK'uJl ; i "sungguh telah rugilah orang-orang yang

mendustakant Wrtemuan mereka dengan Tuhan," sebab telatr

dimaklumi bahwa kerugian itu tidak terjadi kecuali dalam transaksi

jual beli yang zudah fu6flangsung.

Jadi, makna ayat tersebut adalah, telah merugi orang-orang

yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, karena mereka telalt

menjual keimanaru padahal dengannya ia mendapa&an surga.

Maksudnya adalah menjualnya dengan kekufuran yang dengannya

mereka mendapatkan murka dan siksa Allah SWT, akan tetapi mereka

tidak merasakan keruglan rtu, hiogga tibalah Hari Kiamat. Ketika
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kiamat datang secara tiba-tiba, mereka melihat kerugian yang

menimpa dalam jual beli mereka, sehingga mereka berkata, iY$;Lt-
Q.$:jl7 "Alangkah bestnya perqtesalan knmi, terhadap kelalaian

kami tentang kian at itu!"

Makna tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh para

ulama tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13221. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadakq dia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi, tentang firnan Allah SWT, Qgjti tF 6#,-
"Alangkah besarnya penyesalan kmni, terlwdop kclalaian
kami tentang kiamat itu!" bahwa arti lafazh 6$S-adalah,
"srmgguh menyesalnya karri." Q.gj 6 {i aranyaadalah,
"Amalan surga yang kami lalaikan."lnt

13222. Muhammad bin Imarah Al Asadi menceritakan kepada kami,
dia berkata: Yazid bin Mahran menceritakan kepada kami,
dia berkata: Abu Baler bin Iyasy menceritakan kepada karrri

dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Said, dari Nabi
SAW, tentang firman-}.{ya" $;X-i- "Alangkah besmnya
penyesalan kami," dia berkat4 "Penghuni neraka melihat
tempat mereka di surga, lantas mereka berkata, 6FS-
' Alangkah besarnya penye salan fufiri'. "tx2e

l1 tU* Abu Hatim dalam tafsinrya (4fi28t).
'D Kami tidak mendapatkan arsar tersebut datam referensi yang kami miliki dari

be$agai kitab hadits, tctapi bisa didapatkan dalaur tafsir Ibnu Abu Hatim
(4 I 1280) deirgan redalsi,
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penakwilen limen A[ah srilT: 'at] e'i-,f6'rj4-et
'aii ti il7 {it fsor*il mcreka memihul dosa4osa di atos

punggungnyo. Ingatlah, anat buruklah apa yang mereka pihal itu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Orang-orang

yang mendustakan Allah itu memikul dosa-dosa di atas punggung

mereka."

Lafazh 'it adayang terkandung dalam kalimat, 'fi6f';tJ/
"Merelra memihtl dosa-dosa'" Lafazh ]tiil artinya dosa-dosa' yang

benttrk tunggalnya adalah iir. Diungkapkan dalam batrasa Arab, )3j
':j & lt yang artiny" or*git, melakukan dosa'

Allatr SwT berfirman, lr4-11, i'e{'\ " Ingatlah, amat buruHah

opa yang mereka pihtl itza "

Jika maksud adalah mereka dizhalimi, maka ungkapannya

adalah, ,tii:'i i iiir'ti: i "Koum itu dizhalimi." Isim maful-nya

yuttit'itTii.
Sebagian ulama menyatakan batrwa maksud firman-Ny 

",'t:)!'
adalah beban. Hanya sajq aku tidak mendapatkan satu bukti pun yang

menunjukkan hal tersebu! tidak pula dalam riwayat tsiqah dari orang

Arab.

Allah SwT menyatakan, bfi & "Di atas punggungrqn."

Itu karena seseorang biasa memikul di atas kepala, pundak, dan yang

lain. kntas Allatl SWT menjelaskan tempat mereka memikul-

Riwayat yang menjelaskan bahwa mereka memikul dosa-dosa

mereka kala itu di atas puggung mereka adalatr:

Demikian pula dalam ,{ d-htrr Al Mantsur (l l/l5l).
its :6r ,tr| ai,?;Ar

6t
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13223. Ibnu Htrmaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Al
Hakam bin Basyir bin Salman menceritakan kepada kami,

dia berkata: Amr bin Qais Al Mdai menceritakan kepada

lomi, dia berkatq 'Tika seorang muknrin keluar dari

maka sesuatu dengan bentuk yang paling indah

dm paling wangl menyambtrtnya, ia berkata, 'Tahukatr

engkau siapa aku?' Mukmin ihr menjawab, 'Tidak ada ilah
yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Allatt
telah menjadikan batrmu wang dan penarnpilanmu baik!' 1230

Ia berkata, 'Demikian pula engkau di drmia. Aku adalah amal

shalihmu'. Ia lalu membacakan firman Allah SWT, F ii-
@ tlij ,fli Jyitds '(ngattah) hori (kctika) kami

mengumpulkan orang-orang yang takwo kcpada Tulnn yang

Maln Pemwah sebagai perutusan yang terhonnat'. (Qs.

Maryam [9]:85)
Sementara itu, orang kafir disarrbut oleh sesuatu dalam

penampilan yang paling buruk dan bau pding busuk, dia

berkata, 'Tahukah engkau siapa aku?' Ia menjawab, 'Tidak
ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah.

Allah Glatr menjadikan penampilanmu yang buruk dan baumu

paling busuk!' Ia lalu berkat4 'Demikian pula engkau di
dunia Aku adalah amal bunrkmu. Lama sekali aku

merrikulmu di dunia, maka hari ini kau hanrs memikulku!'
Lantas ia membacakan firman Allah SWT, 'itUX'tJQ fr
'ail-ti, M{1'At} {)i 'Mereka memihtl dosaaosa di atas

te Al Qnrthubi dalamAl Joni'ti Ahkot Al Qu'an(l l/l5l).
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punggungnya. Ingatlah, anat bwuHoh qW yang mereka pihi

itu'.u (Qs.Al An'aam [6]: 3l)'tat

13224. Mutrammad bin Al Husain menceritakan kepada kami' dia

berkata: At'mad bin Al Mufadhdhat menceritakan kepada

kami dari As-Suddi, tentang firman Allatr SWT, 't#- et
'erfi i6-ir6 "sambil mereka memihtl dosa-dosa di atas

punggungnya," bahwa tidak ada seoriang ztlalim pun mati'

lantasmasrrkkedalamkubrrrmelainkanseoftlllglelaki
dengan wajatr buruk, warna hitam, bau busuk' dan baju yang

najis masuk bersarnanya ke dalarn }rrbur' Ketika dia

melihatny4 dia berkata" "Alangkatr bunrknya wajatrmu!" Ia

menjawab, 
..Demikian pula amal perbuatarrmu datrulu sangat

buruk!,' Dia berkata, ..Alangkah busukrrya baumu!,, Ia

menjawab,..Demikianpulaamalmu,dahulusangatbusuk!,

Diaberkata..Alangkatrnajisnyabajumu!',Iamenjawab,
,.Amalmu pun najis." Dia bertanya, "siapakatr kamu?" Ia

menjawab,*Akuadalahamalmu!,,Diaprmpergibersamanya

kedalamkubrrr.KemudianketikadibangkitkanpadaHari
Kiamat"amalburuknyaberkatakepadanya,..Da}ruluaku
membawamudidrmiadengankelezatandansyatrwat,maka

sekarang engkau hartrs membawaku'"

Atrtrirnya dia menrmggangrnya di atas punggung' dan

membawanYa ke dalam neraka'

ta, Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1281), Ibnu lGtsir dalam^tafsimya (6Dl),

dan Ibnu Al Jauzi dalan Zab il ll*i' (3t26)' AT !T Qais adalatr Abu

Abdullah Amr bir Qais Al Mula'i Al Kufi -Abu 
Abdullah Al Kufi-' Dia

n 
"at 

pua" t f,* 40-;. Dia aiqah mutqin.Lfrnt Taqrib At' Tahdzib (hal' 426)'
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Demikianlah rnaloa firman Allah SwT, & '{tVX ';tJ$
tA.t.
lr.t# "sambil mereka memihi dosadosa di atas

wn*ungnya.'rB2

Makna firman Allah SWT, 'ail-11,57{1 "Ingatlah, amat

btruHah apa yang mereka pihtl itu," adalah, srmgguh buruk

dosa yang mereka lakukan kepada Rabb mereka.

13225. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMtlrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, tentang

firman Allah SwT 'a#-11, ig {1 'Ingatlah, amat buruklah

qpa yang mereka pihtl itu.'Dia berkata: sungguh burtrk amal

perbuatan yang mereka lalokan.Its3

ooo

'"53-T*i?$i3r:Jirr\13',a;$rt;'irii;.ttc;
z I o. /.41, )i.
OJ),},:r)til Orij.,-

oD6g1t tiadalahr<ertilupon fuii6 ini, selain dfiti main4rJa1itt

itm send*gwau trJlakur,. Don. sungguh lorlnfung olihitm iat
lebihbdkfugior,1mg.orar.gyottgbqtakwa.Mak6ddal<lcah

l@w memalwninya?"
(Qs. Al An'aam l6k 321

tts2 lbnu Abu H*im dalam taftirnya (6/123l) dan lbnu Katsir dalam tafsirnya

(6Ds).
tts3 A$nrrazzak dalam ta&irnya (U48) daa Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(6/12il).
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Perykwilan fiman Allah Srilr: ll; U $t[Ki;;,itft
6J$$1"";:;-'";$-'iit$iilii;t@antiadatahkehidupandwia

ini, selain dari main-nain dan senda-gurau belaho don sungguh

kampung akhbat ita lebih baik bagi orang4tang yang bertahwo

Maka fidahhah hamu memohaminya?)

Abu Ja'far berkata: Ayat tersebut merupakan benttrk

bantahan dari Allah SWT kepada orang-orang kafir yang mengingkari

adanya Hari Kebangkitan setelah kematian, yakni ketika mereka

berkata, @ qAz,;lC;G1i6G- $a 3y"Dm tentu mereko

akan mengatakan (pula), 'Hidup honyalah kchidupan kita di dunia ini

saja, dan Hta sekali-sekali tidak akan dibangkitkan'. " (Qs. Al An'aam

16l:2e)

Allah SWT menyatakan kedustaan perkataan mereka, *Wahai

manusia, tidaklah kehidupan dunia melainkan sebatas main-main dan

senda-grrau. Jelasnya, tidaklah pemburu kelezatan dunia yang Aku
dekatkan untuk kalian dalam kehidupan dtmia ini, juga pencari

kenikmatan yang berlomba-lomba mendapatkanny4 melainkan dalam

senda-gurau dan permainan. Oleh karena itu, ini perkara yang sangat

sedikit dan akan lenyap. Atau hari-hari tiba dan melenyapkannya. Ia

hanya bagaikan orang dalam permainan yang secepatnya akan hilang,

lantas diikuti oleh penyesalan.

Allah SWT menyatakan, "Wahai manusia, janganlah kalian

tertipu dengannya, karena yang tertlpu dengannya berarti telatr tertipu

dengan sesuatu yang nilainya sangat rendah."

'6;\ ijipiZSi jlJiJ:"Dan sungguh kampung antirat itu
lebih baik bagr orang-orang yang bertalcwa. " Allah SWT

menyatakan, "Melakukan ketaatan dan mempersiapkan diri untuk

perkampungan akhirat dengan amal slwlih yang memberikan manfaat
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bagi pelakunya secara abadi, merupakan perbuatan yang lebih baik

daripada dunia yang fana dan sama sekali tidak

memberikan kebahagiaan yang abadi."
l. )6. z l.
;rr^+ UJU_ "Bagi orang-orang yang bertakwa, " maksudnya

adalah bagi orang yang takut kepada Allah, sehingga ia menjaga

ketaatan, meninggalkan segala kemaksiatan kepada-Nya, serta

bersegera dalam mencapai keridhaan-Nya.

3J$ {11 "Moko tidatrkah kamu memahamirrya?" Allatr

SWT menyatakaq "Apakah mereka yang mendustakan Hari

Kebangkitan tidak memahami hakikat dari apa yang kami beritakan,

yakni bahwa kehidupan dunia hanyalatr senda-gurau, padatral mereka

melihat orang yang dijemput kematian, juga orang yang ditimpa

musibatr. Jadi, sungguh, semuanya merupakan pelajaran serta

pengekang agar mereka tidalc mendekati kemaksiatan dan menjautrkan

diri darinya. Semuanya juga merupakan bukti adanya pengatur yang

menuntrk makhluk rmtuk mengikhlaskan ibadatr hanya kepada-Nya

tanpa menyekuhrkan-Nya dengan apa pun."

coo

s-s; 5i i * * -#ghd 
"5i 

itrA titF i
'o231i_gi+lb:$Eft

"Sesnnguhny a Kani nwrgetalrui b ahw as my a dp a y ang
mselalaal<cn itu menyeilihl<on lwdt tu, (janganlah l,anw

}crsenih hfri)' l,areno nsela sebenamy a bul@n
mendrlstalcarnl<mw alorrr tatapi orcnng.or(mg yarrg zhalirn
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iat merrrgingl<firi aydt ayd Nlah.u
(Qs. Al An'aam [6]: 33)

penekwilan riman A[eh SW'T: z$;- 
"5i 

ir;i fi+'* i
'bt3#-$l*bit+Eit SS; <l;.:S!,-'ii #g (sesungsuhnyo Kami

mengetahui bahwasanya apa yang tnereha hotahon itu menyedihkan

hatimu, [jangantah kamu benedih hatiJ, karena mereka sebenarnya

buhon nendustahon hamu, ahan tetapi orang4)rang yang zhalim itu
men gh g hafi ay at<y at AAa h)

Abu Je'far ber*ata: Allah SWT menyatakan kepada Nabi
Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, srmgguh Kami mengetatrui

batrwa perkataan kaum musyriki itu menyakitkarunu, yakni perkataan

mereka bahwa beliau adalah pendusta karena st'nggtrh mereka tidak
mendustakanmu (akan tetapi mereka mengingkari ay at-ay at Allah)."

Ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut:

Peilame: Sekelompok ulama Kufah membacanya, I Pp
Ci:tt)St- (tanpa syiddah), yang malananya, ..Mereka tidak
mendustakanmu terhadap wahyu yang engkau bawa kepada mereka,

mereka pm tidak menolak batrwa hd itu benar, bahkan mereka

mengetahui kebenarannya, akan tetapi mereka mengingkari kebenaran

itu secara ucapan, lantas mereka tidak mengimaninya."

Sebagian atrli bahasa Arab menghikayatkan dari orang Arab,

mereka mengatakan bahua .|*]r 'c,-Lrt maknanya adalatr, "Aku
mengabarkan batrwa orang itu membawa kedustaan, lalu
menceritakannya." Mereka pun mengatakan bahwa ii.ii artinyq '.Aku
mengabarkan bahwa dia berdusta."
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Kedue: Sekelompok ulama Madinah, hak, Kufah, dan

Bashratr" membacanyr,'OJi.JK|I ii4l yang maknanya, "Mereka tidak

mendustakanmu berdasarkan itmu, batrkan mereka tahu engkau itu
benar, akan tetapi mereka mendustakanmu hanya secara lisan karena

rasa iri datt dengki."laa

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat menunrt kami

adalah, keduanya merupakan bacaan yang masyhur, yang masing-

masing dibaca oleh ahli qira'at. Keduanya juga memiliki makna

slruhih yang dapat dipatrarni.

Maksudnya adalah, tidak diragukan lagi batrwa kaum musyrik

adalah sekelompok orang yang mendustakan Rasulullah SAW serta

menolak kenabiannya. Sebagian mereka ada yang berkata "Dia
tukang syair." Ada yang berkatq "Dia dukun." Ada yang berkat4

"Dia gila." Bahkan semuanya menolak watryu yang dibawa oleh

beliau dari Allah SWT secara ucapan.

Adapula di antara mereka yang mendapatkan kejelasan dan

mengetahui kenabian, tetapi mereka menolaknya karena rasa iri dan

dengki.

Jadi, yang membacanya, '$igi(. I iirti, maknanya adalatr

orang-orang yang mengetahui benarnya kenabian beliau serta

benarnya ucapan beliau.

Mereka mengingkari secara ucapan bahwa apa yang dibacakan

kepada mereka merupakan wahyu dari Allah SWT, padatral mereka

tahu benar batrwa itu dari Allah. Tentunya makna tersebut dibenarkan,

berdasarkan alasan yang telah lcami sebutkan, batrwa di antara mereka

t23r NaIi dan Al Kisa'i membacanya tanpa syiddala sementara yang lain dengan
syiddah. Lthat At-Taisir /i Qira' atis SaD'd (hal. 84).
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ada yang demikian sifatnya. Terlebih dalam ayat ini, X#( i.$l
';frl S3i K 3;r; Gf|f"orons-orans yans tetah Kami berikan

kitab kcpadanyo, mereka mengenalnya (Muhammad) seperti mereka

mengenal anak-anabtya sendiri. " (Qs.Al An'aam [6]: 20)

Ada dalil yang sangat jelas menunjtrkkan batrwa pada diri

mereka terdapat pengingkaran atas kenabian Muhammad SAW,

padahal mereka mengetahui kebenarannya.

Bagi yang membacany; Ui{ei 1 ;rirp, maknanya adalatr

orang-orang yang tidak mendustalcan beliau kecuali karena

pengingkaran, bukan l@rena tidak tahu batrwa engkau seorang nabi.

Tentunya makna ini juga dibenarkan berdasarkan alasan yang telatr

kami sebutkan sebelumnya,

Sekelompok ahli tafsir memahaminya dengan dua penafsiran

tersebut.

Riwayat yang menyatakan bahwa maknanya adalah mereka

tidak mendustakaomu, al<an tetapi mereka menolak kebenaran,

padabal merekatahubahwa engkau adalah seorang nabi, antara lain:

13226. Haonad menceritakan kepada karni, dia berkata: Abu

Muawiyah me,nceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu

Khalid, dari Abu Shalih, tentang firman Allah SWT, 'S; i
43& '{ 'i|Z$rr";ti if?e Iiy"sesungguturya kami

mengetahui balmasanya qpa yang mereka katakan itu
menyedihkan haimU (ianganlah komu bersedih hati), karena

mereka sebenutya bukon mendustakan komu, " dia berkata,

'?ada suatu hari Jibril datang kepada Nabi SAW yang

sedang duduk b€rsedih, Jibril bertanya kepada beliau, 'Apa
yang membuatuu sedih?' Beliau menjawab, 'Mereka telatr

menganggapku berdusta'. Jibril lalu berkata" 'Mereka tidak
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mendustakanmu, karena sebenarnya mereka tatru batrwa

engkau adalsh benar, akan tetapi orang-orang yang zhalim itu

mengingkari ayat-ayat 411.5r.r123s

13227. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Muawiyatr menceritakan kepada karni dari Ismail, dari Abu

Shalih, dia berkata, "Pada suatu hari Jibril datang kepada

Nabi SAW yang sedang duduk bersedih, lantas dia bertanya

kepada beliau, 'Apa yang membuatnu sedih?' Beliau

menjawab, 'Mereka telah menganggapku berdusta'. Jibril

lalu berkata kepadanya, 'Mereka tidak mendustakanmu,

karena sebenanrya mereka tatru bahwa engkau adalah benar,

akan tetapi orang-orang yang zbalim itu mengingkari ayat-

ayat Allaht.nt236

13228. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Auah swr, 'ot34. 1l 49 io+:igi "ridii "Akon tetapi

orang-orang yang zhalim itu mengingkari ryat-ayat Allah,"
dia berkata, "Mereka mengetahui bahwa engkau adalatt

Rasulullah, tetapi mereka mengingkariny u;tt237

13229. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

ra5 As-suyutlri dalam Ad-Dur Al Mantsr (3/10), dengan menuturkan Ibnu Jarir
sebagai sumbernya.

186 Taklrii haditsnya telah dijelaskan sebelumnya.
r2r7 6Sdrurazzak dalam taftirnya Qt4l),Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4/1283),

Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Abu Shalih, dari Qatadah (6n7), dan Ibnu Al
Jauzi dalam ZadAl MasirQDS).
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As-Suddi, tentang firman Allah swT, 
"5i 

llia Ii+ # i
6r3r4-fi *h,ioLiii,'"613 Gii#- .f i{'-';,Lfi-

"Sesungguhnya Kami mengetahui balruasanya apa yang

mereka katakan itu merryedihkan hatimu, (ianganlah kamu

bersedih hati), karena mereka sebenarnya bukan

mendustaknn kamu, akan tetapi orang-orang yang zhalim itu
mengingkari cyat-cyot Allah," bahwa pada perang Badar, Al
Akhnas bin Syuraiq berkata kepada bani Zahrah, *Wahai

bani Zatratl, Mutrammad adalah putra saudara perempuan

kalian, maka kalianlah yang paling berhak menghentikannya.

Jika dia seorang nabi, maka hari ini kalian tidak akan

memeranginya, dan seandainya dia berdusta, maka kalianlah
yang pding berhak untuk menghentikan putra saudara

perempuan kalian! Diamlah di sini hingga aku berjumpa

dengan Abu Al Hakarn. Jika Muhammad SAW dikalahkan,

maka kalian kembali dengan selamat, namun jika
Muhammad yang menang, maka kaum kalian tidak
melakukan apa prm."

Kala itulatr dia dinamakan Al Akhnas, padatral namanya

Ubay. AI Akhnas lalu bertemu dengan Abu Jatral, mereka

berdua berbicara empat mata. Ia bertanya, "Wahai Abu Al
Hakam, beritakanlah kepadaku tentang Muhammad, apakatr

dia orang yang jujur? Tenang, tidak ada seorang Quraisy pun

selain diriku dan dirimu yang mendengarkan pembicaraan

ini." Abu Jatral berkata, 'Celakalatr bagimu. Muhammad
adalah orang yang jujur, dia tidak pernatr berdusta sedikit
pun, akan tetapi jika bani Qashshi yang menguasai panji,
dinding pemisah, pengairan, dan kenabian, maka apa yang

tersisa untuk kaum Quraisy lainnya'?"
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rtulah makna firnan Ailah swr, '4f"itiS;<li:S!,-.{ 
#Y

6t3#- 1l 49 "Karena mereka sebenarnya bukan mendustaleon

kamu, alcan tetapi orang-orang yang zhalim itu mengingkari ryat-ayat

Allah. " Maksud latad ayat-ayat Allah adalahMuhammad SAW.r238

13230. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Qais menceritakan kepada kami dari Salim Al Afttras, dari

Said bin Jabir, tentang firman Allah SWT, <ii#-.,{ #9
"Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu," dia

berkata, "Mereka tidak mendustakan Muhammad, tetapi

omng-orang zhalim ittr mengingkari ayat-ayat Allah.'|23e

Riwayat yang menjelaskan batrwa maknanya adalah, "Mereka

tidak mendustakanmu, akan tetapi mendustakan apa yang engkau

bawa," antara lain:

13231. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: AMurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

dia berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Abu
Ishaq, dari Najiyah, dia berkata: Abu Jatral berkata kepada

Nabi SAW, "Aku tidak menuduhmu, tetapi menuduh apa

yang engkau bawa!" Allah SWT lalu menurunkan firman-

Nya, 6:'SZ* 1l $P,'4Eft S-S; <i i:$i'{ l($' xo,",,
mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi

orang-orang yang zhalim itu mengingkari ryat-ayat

Atlaht."t24o

tat Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (3D8),Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail
(21352,353), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya(6D8-29).

ttse Al Jami' li Ahkan Al grn'* (61416).
1210 Al Hakim meriwayatkan hadits ini dalam Al Mustadrak Ql3l5) sementara Al

Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan satu hadits pun dari Najiyah. Ibnu Abu
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13232. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Yatrya

bin Adam menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu

Ishaq, dari Najibah bin Ka'ab, bahwa Abu Jatral berkata

kepada Nabi SAW, "Aku tidak mendustakanmu, akan tetapi

mendustakan apa yang engkau bawa!" Allah SWT lalu

ment'unkan firman-Nya , *p,*)yrfit if.S3<ii:*.Jif 'i{
6t3az-3i "I(oena mereka sebenarnya bukan mendustakan

fumu akanr tetqi orang-orong yang zhalim itu mengingkari

ayot-ayat Alloh"r2ar

Ketigt Berpendapat bahwa maknanya adalatt, "Mereka tidak

membatalkan apa yang engkau bawa kepada mereka."

Mercka yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

13233. Ibnu Waki kepada kami, dia berkata: Ishaq bin

' Salman menceritakan kepada kami dari Abu Ma'syar, dari

Muhammad bin l(a'ab, tentang firman Allah SWT, '! #{
4i#b** maknanya adalah, "Mereka tidak

me,mbatalkan apa yang ada di hadapanrnu."l242

Firman Allah swT, ';.r5li,Z* ;"1 $b,'$rbf, "r;{{3 "Ako,

tetapi orang-or(mg yang zhalim itu mengingkari ayat-ayat Allah,"

Allah menyatakan, "Akan tetapi orang-orang yang menyekutukan

Allah menolak hujiah dan ayat-ayat Allah, serta Rasul-Nya. Lantas

mereka mengingkari kebenaran semua itu."

Hdim menutnlcan dalam ta8imya(4ll2t2),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3129), dan Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al Uyun Qll07).t2't lbid.

r2r2 16ru Abu Hatim dalam tafsirnya (4t12E2,1283).
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As-Suddi menyatakan

Muhammad SAW. Aku telah

sebelumnya.

bahwa maksud ayat tersebut adalah

menjelaskan riwayat tentang hd itu

cco

i;$i&w*eTx,1grrfit
a6 n 15;'il,;";l';9:- J iil tW

@ <AQfi
uDortse.*nguluryatclahdidustalcm(pula)ra,su,l.rastrl

sebeluml<*nu, al<orr tetqi nrr;el<o sabar terhaitap
penfustaan ilan penganioyaan (yang dilalatl<m) terhadap
mqelca, sanpai ilatang putolongan Nlahlnpdo mqel<,a.
Tak ada seorung pun yang dapat menthahl<alimat.l<alimat

$anii4anii) Nlah. Dan sesungutnya tclah ilaung
l<epadanwsebagianilmibqitarasttl.rasttliau,,

(Qs. Al An'aam 16l:341

Penaxwilan firman Auah SWT: 613 ;; ig', lKifr;
afi n 1/E'i$Vi,#.:- i, t? ! tW'# it iiir; ii.fy {i ;ris

<4g"Fi (Dan saunggxrhnya telah didusal<an tprful nsul-nsul
sebelum kamu, akan rcapi mereka sabar terhadap pendusaan dan
penganiapan fyang dilakukanJ terhadap mercka, sampai datang

Allah kepda merel<a. Tak ada seonang pun Wng dapat
merubah lralimat-lcalimat [iariiiaii] Allah. Dan sesungEuhnya telah
daang kepadantu sebagian dari beria rusul-tasul in)

il;1;l?,
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Abu Je'far berkata: Ini adalah penghibur dari Allah SWT

untuk Nabi Muhammad SAW, juga pelipur dari Allah atas kebunrkan

kaumnya atas diri Nabi SAW, ketika mereka mendustakan kebenaran

yang dibawanya dari Allatr SWT.

Allatr SWT menyatakan, "Wahai Muhammad, seandainya

kaum musyrik dari kaummu mendustakanmu, menolak kenabianmu,

serta mengingkari ayat-ayat yang engkau bawa dari Allah-Ku, maka
janganlah hal itu menjadikanmu bersedih. Bersabarlatr atas sikap

mereka yang mendustakanmu, juga segala perbuatan buruk yang

mereka lakukan kepadamu hingga datang pertolongan dari Allatt
SWT, karena para rasul sebelumnya juga telatr didustakan dan

mendapatkan kebunrkan dari umat merek4 akan tetapi mereka

bersabar dan tetap menunaikan perintatr Allah serta berdakwatr kepada

kaumnya, hingga tiba hukum Allah di antara mereka.

Firman-Ny u, ijri clgJ. J'{it| "Tak ada seorang pun yang
dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. " Maksud lataz}r, kalimat-

kalimat Allah adalah janji yang diberikan kepada Nabi-Nya, yakni

kemenangan atas kelompok yang menentangnya.

< Y"FI i6 u n&'i|t "Dan sesungguhnya telah datang
kcpadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu." Allatr SWT
menyatakan, "Wahai Muhammad, berita para rasul sebelummu telah
datang kcpadomu, demikian pula berita umat mereka, juga berita apa
yang Aht lakukan kcpada mereka, yabti kctika mereka menolak ayat-
ayat-Ku, dan senantiasa beroda dalam kcsesaton mereka."

Dalam ayat tersebut tidak disebutkan latazcr l$f mt.*
adanya latazh .1 y arrtg menunj ukkan kepadanya.

Allatr SWT lantas menyatakan, "Oleh karena itu, tunggulah
kemenangan seperti kemenangan yang didapat oleh para rasul



&rrshAlAn'ddrn

sebelummu ketika mereka dianggap dusta oleh kaum mereka, dan

teladanilah kesabaran mereka kala menghadapi kaum mereka.,,

Makna tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh para

ulama tafsir.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13234. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kauri, ia berkata:

Yazid bin Zurai'menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

menceritakan keppda kami dari Qatadah, tentang firman
Auah swr, i;.d,; ifii;,$ "V, 

g3A l.K{n; "Dan

sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum

kamu, aknn tetapi mereka sabar terhadap pendustaan,"
bahwa Allah SWT menghibur Nabi-Nya seperti yang kalian
dengar. Allah pun mengabarkan batrwa para rasul

sebelumnya juga didustakan, namun mereka bersabar atas hal
tersebut hingga Allah memberikan keputusan hukum, dan

Dialah sebaik-baik pemberi hrkuman. r2a3

13235. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Zrahur
menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,
tentang firman Allah SwT, 

"V e 3A l.i{fi; ,Dan

sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum

kamu," dia berkat4 "Allah menghibur Nabi-Nya SAW..l2't4

13236. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, dia berkata: Haliaj menceritakan

li|| ru* Abu Hatim dalam tafsirnya (4fi254).t'* Ibnu Al Jauzi dalamzadAl riasii(3/30jdan Ibnu Athiyyah dalarnAt Muharrar
Al wajiz QD$T).
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kepadaku dari Ibnu lraij, tentang firman Allah SWT, S6;

ai! e Ul 3.9'Dan sesungguhnva tetah didustakan

(pula) rasul-rasul sebelum kamu," dia berkata *Allah SWT

menghibur Nabi SAW.'r2as

ccc

# Kt i6 StZq #.W )ai 063 5 "i'ii
@ i,*1ir'u"6 K {t"e'tlr iE

"Dorrt iillc pepalingmJ msela (dfri:mw) terasa amttfuu
fuginru, maka iilir-l<anw ilapat menhnthhang dibumli

otau tangga l<e langit lalu lranw dopot rnr,e.naarolnsloln

miliizat lnpoda nselco (maka hntlah). Kalrrr Aj;loh
mrlnshrlndaki, tenht soia Nlah mmiadilcan nqel<n sentuo

dalon peaufuk sebab itu iangml/.ah sel<ali-kali l@nw
termasttk or (mg. or cmg y arrg i ahil.u

(Qs. Al An'ram [6]: 35)

Penatwilan fiman Atlah SWT: gg fr>ta2Lli; K ir*t$
FS,# i3i 063 31 ,6ri 06''# 5 e,":t;:.t @aniia
perpalingan mereka [darimuJ terosa anat berat bagimu, maka jika
kamu dapat membaat labang di brot i atau tangga ke langit lalu
kamu dapat mendatanghan muhjizat kepada mereha [naka
baatbhJ)

r2a5 
16rru Athi)ryah dalan Al Muhurar Al Wajb Q/257).

o6,i'#6 itx egir*GL1l,
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Abu Ja'far berketa: Allah SWT menyatakan, "Wahai

Mutrammad, jika perpalingan kaum musyrik, serta sikap mereka yang

tidak membenarkan kebenaran yang engkau bawa itu,

memberatkanmu, dan kamu pun tidak bersabar dalam menghadapi

cobaan dari mereka.

,i*t 06 'i;;S 6 €fr$ 9$ "Mot- iitra tcamu dapat

membuat lubong di bumi." Allatr SWT menyatakan, "Seandainya

kamu bisa membuat lubang seperti rumah yang dibuat oleh tupai."

;3i A-61 37"Atau tangga lce tangit." tlJt artinya tanggq

seperti dalam syair berikut ini,lzlo

d>1r' ygt3rt G'i A ...!i ,rryti*f ,,st 3.*'t
" Benteng negeri tidak bisa melindungi seseorang.

Tangga kc langit juga tidak bisa dibangunkan untubqla. " '1247

Firman Atlab 7S # "Lalu kamu dapat mendatangkan

ayat kcpada mereka. " Maksud lafaztl ayat adalailo' btrkti dan hujjatt

atas kebenaran ucapanmu, maka lah*anlah!

Makna tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh sebagian

ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

Tamim bin LJbay bin Muqbil bin Auf bin Hanif, seorang penyair Hadlramaut
(Yaman), hidup pada masa jahiliyyah dan Islam. Dia hidup selama 120 tatun.
LihatAl Muglni(5197).
Bait ini terdapat dalalrrr Maju Al Qtr'an karya Abu LJbaid(l/190), Al Lisan

(entri: /- dan gar), dat Sytah Syav,ahid Al Muglmi (5D6).
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13237. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdultatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,

J,i-iieff',i$o1 atiltegiit;4& K sh6
j- t\ A-6f"' Dan j ika perpalingan mer e ka (dar imu) t er as a

amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang

di bumi atau tangga kc longit." Lafazh'6ilt maknanya

adalatr lubang, lantas engkau masuk ke dalamnya untuk

mendatangkan mukjizat kepada mereka, atau engkau

membuat tangga ke l*gL sehingga kamu naik untuk

mendatangkan mtrkjizat yang lebih utama daripada yang

Kuberi kepadamq maka lalnrkanlah. l2a8

13238. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang

firman Allarr iwr, *.1.i1 a-ai '6.$ 6 Ag;*t g$ "Moko

iika kamu dapat membuat lubang di \umi,'l di" berkat4

"Maknanya adalatr lubang. iAi A-61 jl yumi hngga

yang mengantarkan ke langit.-l2ae

13239. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman Allah SwT, 5& K it( ttb
i31 a-6,!, 31 ,6ri a_6ti 'i;r 6 ad#I E'(- i#bL

"Dan jika perpalingan mereka (dwimu) terasa amat berat

r2r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya@lES$.ta' Abdurazzak dalam tafsirnya Ql4E),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411284),

dan Al Qurthubi dalan Al Jom{ li Ahkon Al Qw'an (61417).
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bagimu, Draka jika komu d@ memfod lubory di buni atau

tarrgga ke tangit." Laf;lzh'frt artinya lubang, adaprm iilJr
artinya tangga. t25o

13240. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia bertata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Jtnaij, dari Atha Al I(hurasani, dari

Ibnu Abbas, tentang firnan Allah SWT, ,6*t qGf aiu

berkata, "Maksudnya adalah lubang.-16l

Jmyab syarat dalam ayat tersebut tidak disebutkan, karena

redaksi memberikan petunjt* kepadanya, terlebih pendengar juga

mematrami maknanya. Demikianlah, terkadang oratrg Arab melakukan

hal itu dalam kalimat yang dipabami meknanva, misalnya seseorang

berkatq

qi * -tro o! t$L G6,'# ol'-'-t^:.t gy.

' 
"seandoinya engkou bisa bersona karlrri torttlll- memetruhi

labuturrmr l@rri.

SeardoiWa engkou bisa membqrtu lufiri-"t2s2

Dalam ungkapan tersebut jawab-nya dibuang, karena

maksudnya adalalL

'xo lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4tl2t/| da Al Mawrdi dhlam An-Nakat wa
Al Uwn (2108).

''' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll2t/t).r'2 Dia adalah Lrbaid bin Al Abrash. Bait ini tordapat dalam diwaralrrya, yakni pada
qasidah yang menyifati perkamprmgan sepi, me,nyifati hari pendkahanny4 dan
mengajak uhrk meninggalkan pqtiasan. Juga menuhrrkan petualangan Al
Gharamiryah, menyesali masa muda dan syair Al Aswad" lantas diaktriri
dengan menyrfati unta. Lihat ,{ d-Diwot (114.)

Fd qi,*'-r*ot
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"seandainya kau bisa membarrtu kami maka lahtkanlah!"

Adapun jika pendengar tidak memahami ungkapan tersebut

kecuali dengan menampakkan jawab, maka kala itu mereka tidak

boleh membuangnya. Tidak boleh dikatakan C 'oi "Jiko kamu

berdiri, " lantas engkau diam darn jm,ab-nya dibuang lantaran ucapan

tersebut tidak dipahami kecuali dengan menampakkanny4 yakni

sehingga engkau berkata, ,?)4.C oi"Jika lcomu berdiri, niscaya

kmtdapatkm kcbaikan."'4r-h) F tt\"Jika komu berdiri, maka itulah

keboikanuntubnu. " Serta contoh lainnya.

Serupa dengannya dalam masalah merrbuang jav,abi lcala

malcna ungkapan dipatrami, adalah ucapan seorang penyair berikut ini,

Jrrilr ;.L61)t ,,* :.ri .rt t) ,}4 ri L;)
" Sesuai dengan fudar kchidupan kita, maka jangantah,rrrfm

terbava oleh dongeng4ongeng dan lduyalan.'

Maksudnya adalah ,# W q Y-i -Aht hidup dengan

kadt lcchidrpan bita."

penelswitan fiman A[rh SWT: 'U:tlX:F fi4Ii,ii6ii
'4rg;i1 'u "6K {i 6ot o Allah nenghentuhi, tentu saja Atlah

menjodikan mereha semila dalom petwfak sebab itu janganlah

sekali-holi komu temust* orangqrotg yong joltil)

Abu Ja'far berkate: Atlah SWT menyatakan, "Orang-orang

kafir itu yang mendustakanmu wahai Muharnmad! Sikap merekalatr

yrng membuatnu sedih. Seandainya Aku berkehendak mengumpulkan

semuanya dalam lurusnya agamq dan kebenaran dengan huljah Islam,

sehingga kalian semua ada dalarn satu kata, dan agama kalian pun
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satu, niscaya Aku akan melakukannya. Hal itu sama sekali bukan

perkara yang zulit bagi-Ku, karena Akulah Dzat Yang Maha Kuasa.

Akan tetapi Aku tidak melakukan hal itu karena ilmu-Ku yang

terdahulu pada masa penciptaan, juga dengan terwujudlatr ketentuan-

Ku sebelum Kuciptakan dan Kubenhrk jasad mereka."

"iKi3'S"bob itu janganlah sekali-kali kamu," maksudnya

adalah, "Wahai Muhammad, janganlatr engkau termasuk orang-orang
jahil, yalari orang yang tidak tahu batrwa jika Allah menghendaki

niscaya Dia akan menyattrkan semua malfiluk-Nya di atas petunjuk

dengan kasih sayang-Nya, dan orang yang kufur di antara makhluk-
Nya adalah berdasarkan ilmu-Nya yang terdatrulu, juga atas dasar

ketentuan-Nya yang terwujud akan adanya yang kafir berdasarkan

pilihan, bukan paksaan. Jika katrketatrui kebenaran hal itu, maka sikap

kaum musyrik yang berpaling dfii dakwahmu tidak akan

memberatkanmu."

Makna tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh sebagian

ulama tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berilut ini:

13241. Al Mutsanna menceritakan kepadakq dia berkata: Abdullah
bin Shatih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada karni dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, batrwa Allah SWT berfirman,

"Seandainya Aku berkehendak, niscaya akan Kukumpulkan

semuanya dalam petunjuk."l253

r8 lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/33) dan Al Baghawi dalam Ma'olim At-
Tarvil (21354).

'i
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Abu Ja'far berkrta: Dalam ayat tersebut terdapat petunjuk

yang menjelaskan kesalahan perkataan Ahli Tafwidh dari kalangan

Qadariyyah,l2sa yakni mereka yang mengingkari, bahwa Allah SWT

memiliki kasih sayang makhluk yang dikehendaki-Nya, Dia

memberikan kasih sayang-Nya kepada seseorang sehingga dia berada

di atas kebenaran, tunduk kepada-Nya dan meninggalkan kesesatan

serta kekufiran kepada-Nya.

Jelasnya, Allah SWT menyebutkan bahwa seandainya Dia

menghendaki agar selunrh orang kafir mendapatkan hidayatr, niscaya

Dia akan mewujudkannya. Sedangkan seandainya Allah SWT

melakukan hal itu, niscaya mereka semua berada dalam petunjuk, dan

tenhrnya itulah kebaikan bagi mereka.

Ketika Allah SWT tidak menyatukan mereka semua dalam

petunjuk, itu artinya Allah SWT meninggalkan kebaikan untuk

sebagran mereka, padahal Dia kuasa melalnrkannya.

Ketika Allatr SWT meninggalkan sebagian mereka" maka hal

itu merupakan dalil yang paling jelas, bahwa Allatr SWT tidak

memberikan sebab-sebab yang mengantarkan mereka kepada

petunjuk.

ctc

6 #i ;iLi r$ #;-fr;Jb"orfr- ;iIt ! i -i,v

ru Ahli talwidh merupalcan golongan yang mengembalikan segala urusan kepada
manusi4 tanpa ada peran takdir di dalamnya -Ed.
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"Hortyo mfrekt yorrrg nmaenscr sdalah yarrg nrmwarlrd

(scrumr /J/lah), ilan orutg.ormtgyarJgmotr;i (lwtinyo), ahffiJ

dibcrrldkitJrrntdchNlah,l<srudimlepaih'Nyalohn.rr.el<a
dilketrftlalilccn."

(Qs. Al An'aam [6]: 36)

Penakwilm limen Atteh slYT: "";:.3- '."51 :4'i 1131

nF. j- frL:i f"f #;-6;!6 Granya rmereha yans nendengar saiotah

yang nunatuhi [seruan AltahJ, dan orongarang yang ,,,ati

[hatinyaJ, ahan dibangkithan oteh Allah, kemudian hepada-Nyaloh

me r e ka diherrrb olihon)

Abu Ja'far berkate: Allah SWT menyatakan kepada Nabi

Mtrhammad sAw, "Janganlatr penolakan mereka menjadikan berat

bagimu, demikian pula sikap mereka yang tidak menjawab senuulmu

ketika kau dakrrahi mereka dengan tauhid dan penetapan kenabianmu,

karena hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi

dakwatrmu, serta orang yang diberi kemudatran untuk mengikuti jalan

peturduk, bukan orang yang telinganya ditutupi, sehingga dia tidak

memahalni dalcwahmu kepada AllalL juga dakwatr untuk mengikuti

kebenaran. Mereka hanya bagaikan binatang ternak yang

mendengarkan suara penggembalanya. Mereka seperti yang

digambarkan oleh Allatr swr, @'it;rt7{ Ai ?# t&t'fr 'Meretro

tuli, bisu dan buta" maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti'."

(Qs.Al Baqarah l2l: l7l)

'$'#;-6;{b maksudnya adalah, "Dan orang-orang kafir

dibangkitkan oleh Allah beserta orang-orang mati. Allatl SWT

menjadikan mereka dalam kelompok orang-orang mati yang tidak bisa

mendengarkan suara dan tidak mematrami ajakan ketika mereka men-
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tadabburi huiiatr Allah SWT. Mereka juga tidak memahami ayat serta

tidak mengingatnya, sehingga mereka meninggalkan sikap

mendustakan Rasulullah SAW, dan menyelisihinya."

Makna te'rsebut sama dengan yang diungkapkan oleh atrli

tafsir.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13242. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibuu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SwT, '5;;;5t *;*-fjl
"Hanya mereka yang mendengar saialah yang mematuhi

(seruan Allah)," maksudnya adalah orang-orang yang

beriman. Adapun yang mati, adalah orang-orang kafir, ketika

Allah SWT membangkitkan mereka bersama yang mati.l255

13243. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, Syibl menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dengan

riwayat yang sama.1256

13244. Bisyr bin Muadz menceritakan kepadakq dia berkata: Yazrd

menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan

kppada kami dari Qatadatr, tentang firman Allatl SWT, t;y
"t;;-ir-$f a;;-"Hanq)o mereka yang mendengar saialah

yang mematuhi (seruan Allah)," dia berkat4 "Maksudnya

adalah orang yang beriman, dia mendengarkan kitabullatr,

''t lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411285),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3133), dan Al Mawardi dala'ar- An-Nukat wa Al Qrun QllO9).

'* Ibid-
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lantas mendapat manfaat darinya" mengambil dan

memahaminya. Adapun omng-orang yang mendustalcan ayat-
ayat Kami, adalah orang yang tuli dan bisu. Itulah
perumpamaan orang kafir yang tuli dan bisu, tidak bisa
melihat petuqiuk serta tidak bisa mengambil manfaat
darinya.1257

13245- Ibnu waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
usamah menceritakan kepada kami dari Suffan Ats-Tsarui,
dari Muhammad bin Jahadah, dari Al Hasan, tentang firman
Alrah swr, '6r:.:r- ifit ,;*_ Gt :,iir" mereka yans
mendengar sajalah yang mematuhi (seruan Allah),,, batrwa
maks.dnya adalah orang-orang beriman. Adap,n yang mati,
adalah orang-orang kafi r. tzss

13246. Ibnu Basyar menceritakan kepadaku, dia berkata:
AM,rrahman menceritakan kepada karni, dia berkata:
Sufyan menceritakan kepada kami dari Mutrammad bin
Jahadah, dia berkata: Aku mendengar Al Hasan berkat4
tentang firman Allah stvT, 6';Ib ';r;-;_ i$i i i-'i Ut
frl #- "Harqta mereka yang mendengar sajatah yang

memotuhi (sentan Allah), dan orang-orang yang mati
(hatinya), akon dibangkitkan oleh Allah,,, yakni orang-orang
kalir.t25e

Firman Allah SWT, 'rt;.i-fi# "Kemudian kepada-Nyalah
mereka dikembalikan"

'r7 Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (4l2ss) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

'"t flmilR dahm taftirn ya (4/1285),rbnu Ar Jauzi dalam Zad At Masir
.--^ (3133), dm Al Mawardi dalunAn-Nukat wa Al UWn (2fi09).rue lbid.
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Allah SWT menyatakan, "Kemudian kepada Allaltlatt orang-

orang beriman kerrbali, yakni mereka yang mematuhi Allah dan

Rasul-Nya. Dernikian pula orang-orang kafir yang tidak memahami

apa pun darimu. Allah SWT lalu akan memberikan pahala kepada

orang-orang beriman atas amal shalih yang dilakukannya di dunia.

Juga akan membrikan siksa kepada orang-omng kafir sesuai dengan

ancarnan yang diberikan kepadanya. Sungguh, Allah SWT tidak

berlaku zhalim sedikit pun kepada siapaprur.

cco

'tr, si 6 iE ilr,,$ 3t3 r;J ;3t;,,s''ii { 1 | J63

$;ix-{ -{i$'€.s;
"Dortnsela(orang-orangfiwsyrikMal,J@h)bqkata,

'Murgapa fidak diamarl<m l<cpanarrya (lvlulwnrmad) ilritlt
m*iizat d*ri fru/,llalnry a?' Katakmtlah,' Sennguhny a

lJlah lr'll,asa merurunl<an saht m*iizot, tct @i l<rlbany al<mr

mrr:elca dnak rwtgetaltui' ."
(Qr. Al An'aam 16lz 371

Penatwilan fiman Altah SWT: I;j i"t:; & tj'llij6;
'oA11'{i4',Sii'd-u;6$t;6ai3t3@anmereka[orang-
orang musyrtk MahkahJ berkata, "Mengapa tidak diturunkan

kepadanya [MuharunadJ suatu mukjizat dari Tuhannya?"

Katakanlah, "Sesungguhnya AAah kuosa menurunkan suatu

muhjizat, tetapi kebanyakan mereha tidah mengetahul')

I

i
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Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan" "Orang-orang

y-ang menyelctrtukan Rabb dan berpaling dari ayat-Nya berkata, 'Jj{i
\J;Z:; i$ 'M*gopo tidak diturmkan kcpatutya suatu muftiizat

dari Tuhannya'?" Makzudny4 $'u zil #J & 'tt'fi "l,4rrroro

tidakditurunkan kcpado Muhammad suatu mufriizat dari Rabbnya?"

Seperti perkataan seorang penyair,

6t'&r )rq5??e. l*Jbfo$ros*
"Kalian menduga bahwa meneh* kaki unta adalah

kcutamaan paling muliayang kalian miliH bani Dhauthari, kcnapa

bukan kcberanian2 t tt26o

Maksudnya adalah lfSt ,*. "Kenapa bukon kcberanian? "

Maksud dari lafazh ayat adalabtanda.

Jelasnya, karena mereka berkat4 'JLt- )F) $i SV

Ane$ 5 @ rr* ru 4Si q ALiil.1i',rffi'-;.;tr"ujl
L1, '.4,'23 fr i'<3 $ ;;L "MenpaDa Rasul itu memakan

t7t
lr-g

t,t
))

ii
!,

L4, 'J*,-'lL fi f# 5 tA "Mengopa Rasut itu memakan

makanan fun berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidok diturunkan

lrcpadanya seor(mg malaikat agtr malaikat itu memberikan

peringatan bersama-sama dengan dia? Atau (mengapa tidak)

dtturunkan kcpadonyo perbendaharaan, atau (mengapa tidak) ada

kebun boginya, yong dia dapat makan dari (hasil)nyo?" (Qs. Al
Frnqaan [25]: 7-8)

Allah SWT menyatakan kepada Nabi Muharmad SAW,

"Katakanlah kepada orang yang menyatakan demikian,

'Sesungguhnya Allatl loasa menurunkan suatr ayat'."

tm Bait ini terdapat dalarm Diwot Juir dari qasidah yang berjudul Masa' lam
Tanalha Majasi. Bait ini disebutkan oleh Abu LJbaid dalam Maiu Al Qar'an
(hal. 52). Li&ratAd-Diwan @al. 265) dan Al Qurthubi (6/418).

+,

?



Maksud dari lafaz}n ayat adalah hujiatt

mereka.

fC*Ailfllutut

sesuai keinginan

6fr { diA ',#i "Tetapi kcbanyalran mereka tidak

mengetahui," maksudnya adalatr, "Akan tetapi kebanyakan dari

mereka yang mengatakan demikian lantas memintanya adalah orang

yang tidak mengetahui bencana yang akan mereka dapatkan ketika

ayat itu turun. Mereka juga tidak tahu alasan Allah SWT tidak

menurunkan ayat tersebut. Seandainya mereka tahu alasan Allah tidak

menurunkannya" niscaya mereka tidak akan menyatakan demikian."

ooo

E lJ65 ?4 fl *w-U /*{t,6-it,t lti v6
@ <,'H wj Jt'* i ;; q ;$totri

"Dan tiddalohbhwtang.bhrotang yarJg adf, dibr,ffrri dfrrl
hmng.hmng y ang tnbmg ilmgart l<e&n say aptry a,
nwlainloln umat (iuga) seputi l<arnu. Tiadalah Kami

alpalcm sentfrit pun ilalan N Kitah,lcemdianlnpodo
Tulwulahnrr:el<adihimpnrl(frn."

(Qs. Al An'aam [6]: 38)

Penatwilan fiman Altah SWT: *{; *.Xt-O {.6 q6
<,'Hrij 6tf ;:;;,2r$Jta$i( FAF {tr;:a-.U
@an tiadalah binolang-binatang yang ada di bumi dan burung-
burung yang terbang dengan hedua scyapnya, melainhan amat
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fiuga) seperti kanu Tiadalah Kart afuakan sesuatu pun dalam Al
Kitab, kemudian hepada Tuhanlah mereha dihimpunhan)

Abu Ja'fer berkata: Allah SWT menyatakan kepada Nabi

Muhammad SAW, "Katakanlah kepada mereka yang berpaling

darimu dan mendustakan ayat-ayatAllah, 'Wahai manusia! Janganlatr

kalian menduga Allatt SWT lalai atas apa yang kalian lakukan, atau

Allah tidak akan membalas amal perbuatan kalian! Bagaimana Allah

SWT lalai atas amal kalian, atau tidak membalasny4 padatral Dialatl

Allah yang tidak lalai dari segala sesuatu yang melata di atas bumi,

besar maupun kecil, tidak pula lalai dari perbuatan burung yang

terbang dengan kedua sayapnya di udara. Bahkan Allatt SWT

menjadikan semuanya dalam beragam jenis, mereka tahu seperti

kalian pun tahu, mereka berbuat dalam kemampuan yang diberikan

Allah seperti kalian prur demikiaru batrkan semua perbuatannya

tertulis seperti arnal perbuatan yang kalian lalarkan dalam Ummul

Kitab. Allah SWT lalu mematikannya, lantas membangkitkannya dan

membalasnya pada Hari Kiamat setimpal dengan apa yang mereka

lakukan'."

Atlatl SWT menyatakan, "Aku tidak mengabaikan amal

perbuatan binatang tetnah segala yang berjalan di atas bumi, juga

burung yang terbang di udara, bahkan Aku menulis semua gerak dan

perbuatannya dalam Ummul Kitab,lantas mengumpulkan mereka dan

membalasnya di akhirat. Jika demikian, maka lebih pantas jika Aku

SWT tidak mengabaikan amal perbuatan kalian wahai manusia,

sehingga Aku mengumpulkan kalian dan membalas kalian semua; jika

baik maka baiklah balasannya, dan jika buruk maka buruklatl

balasannyq karena Aku telah memberikan keistimewaan kepada

kalian dengan nikmat dan keutamaan dari-Ku yang tidak Kuberikan f
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kepada yang lain di dunia Oleh karena itu, kdianlatr yang paling
pantas untuk bersyrhr atas akal, yang dengannya kalian bisa

membedakan segala hal, juga pemahaman yang tidak diberikan

kepada binatang temak atau bunrng. Dengannya pula kalian bisa

membedakan mana yang maslahat dan mana yang mudharat."

Mal<ru tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh atrli

tafsir.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13247. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Alhh SWT, Fgf,A"Umat fiuya)
seperti komu," maksudnya adalah beragam jenis yang

dikenal dengan namanya. 126l

13248. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, dia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, dengan riwayat yang serupa.l262

13249. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang

firman All+ swr, -$y2{(2_iy,_ /g{; a;x n uu rtt
pA F "Oon tiadalah binatang-binatang yang ada di

bumi dan bwung-burwtg yang terbang dengan kcdua

t26r lbnu Abu Hatim dalam taftirnya (411285),Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir
.--_ (3135), dan Al Baghawi dalam, Ma'alim At-Taruil Q1355).t2'2 lbid.
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sayapnya, melainkan umat (iuga) seperti knmu, " dia berkata,

"Burung adalah umat, manusia adalah umat, dan jin adalatl

umat."l26

13250. Muhanrmad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada- kami dari As-

Suddi, tentang firman Allah swT, F65 FtSt"Melainkan
umat (jugo) seperti kamu," dia berkata, *Maksudnya adalatt

maktrluk seperti kalian."l2fl

13251. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Haiiaj menceritakan

lepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, V(s
F6f it $t)+Q.,il; r'{t AiJt oi3ir "Do, tiadatah

binotang-birutang yang ada di bumi dan bwung-burung

yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat

fiuga) seperti kannu," dia berkata, "Maksudnya adalah biji,

dan yang lebih besar darinya terrrasuk dav,wab yang telah

Allah ciptakan."lx5

Firman Allah swr, i;} n,;$Jt A1,giti "Tiadolah Kami

alpakon sesuatu pun dalam Al Krtab," maksudnya adalah, "Kami

sarna sekali tidak mengabarkal penetapan semua hal itu.'

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut

adalah:

t6 AMurrazzak dalam afsirnya Ql49) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(41t285,1286).

'2n Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya@112S6).
r26s As-Suyu*ri dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/l l), dengan hanya menuturkan Ibnu

Jarir sebagai sumbernya.
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13252. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, Gi:jli
;#, ti;{Jf g "Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam

Al Kitab," maksudnya adalatr, "Kami tidak meninggalkan

sesuafu melainkan menuliskannya dalarn Ummul 11i1u6.:r1266

13253. Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Taid berkata,

tentang firman Allah swT, ;6 4;Silogjg ,,Tiadatah

Kami alpakan sesuatu pun dalam Al Kitab," dia berkata,

"Maksudnya adalalL 'Kami tidak melalaikan Al Kitab, yakni

tidaklah sesuatu melainkan ada dalam Al Kitab'."1267

13254. Yunus menceritakan kepadaku pada kesempatan lain, dia

berkatq tentang firman Allah SWT, ii| ,t rv$X 4Gg5E
"Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Al Kitab," dia
berkata, "semuanya tertulis dalam Ummul Kitab.'tzeg

Firman Allah SwT, <rtH Gr| 6l'S "Kr^udian kepada

Tulwnl ah mer e ka dihimpunkan. "

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna latazh al haryr
dalam ayat tersebut.

Pertama: Berpendapat bahwa maksudnya adalah kematian.

Mereka yang bryendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

"* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4t1286) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad At
Masir (3135).

t267 lbid.
126 As-suyuthi dalamAd-Durr Al Mantstr (3/l l).

--{_e2:-J



SunahAIAn'aon

13255. Muhammad bin Imarah Al Asadi menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ubaidillatr bin Musa dari Israil, dari Said, dari

Masruq, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allatt

swr, #gf it 1;;1u /y{;,6-!t,i{.6v6
"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan

burung-burung yang terbang dengan kcdua scyapnya,

melainkan unat (iuga) seperti kamu, " ia berkata, "Kematian

binatang ternak adalah penghimpunan mereka (hotyr).-"u'

13256. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaktl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah SwT, 6tH G; Jl '13 "Kemudian kcpada

Tuhonlah mereka dihimpunkan," dia berkata, *Al hasyr

artinya kematian.' I 270

13257. Diriwayatkan kepada kami dari Al Husain bin Al Faraj, dia

berkata: Aku mendengar Muadz bin Al Fadhl bin Khalid
berkata: Ubaid bin Sulaim4n menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhatlhak berkata" tentang

finnan Allah SwT, 6tH 6i Jl'!3 "Kemudian kepada

Tuhanlah mereka dihimpunkan," bahwa al hasyr artinya

adalah kematian.l2Tl

Kedua: Berpendapat bahwa maksud lafazh al hasyr dalam ayat

tersebut adalah dihimpunkan untuk Hari Kiamat.

'- Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll2E1),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3R6), dan At Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil (A356).

rzn lbid.
rnr lbid.
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berihrt ini:

13258. Muharnmad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mtrharnmad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar -Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abdunazzak mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami- dari Ja'far bin

Barqan, dari Yazid bin Al Asham, dari Abu Hurairatr, tentang

nrmanAllah swr, 6l'*i$cfsifA-gje PfA{t {y
6;fr 6; "Melainkan umat (tuga) seperti kamu.

Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Al Kitab,

kcmudian kcpada Tuhanlah mereka dihimpunkan." dia

berkata, *Allah SWT menghimpun semua makhluk pada Hari

Kiarnat, binatang ternak, binatang melata, burung, dan segala

sesuattr, dengan keadilan Allah yang tidak bertanduk

membalas kepada yang bertanduk. Allah SWT lalu

berfirman, 'Jadilah tanah!'Kala itulah seorang kafir berkata

@ gf X;;$- 'Atangkah baibtya se*ranya dahulu

adalah tanah'. " (Qs.An-Naba' l78j:4O).r272

13259. Muhammad bin AMil A'la menceri-takan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar -Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada

kami, dia berkata: Abdurrazzak mengabarkan kepada karli,
ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami- dari Al
A'masy, dari yang disebutkannya, dari Abu Dzar, dia

ru Muslim dari Abu Hurairatr secara marfu dalam At Birr wa Ash-Shitah (60),

dengan lafazh, ,tt;li'9r!ztt i,, ,6,Eit t&.;rt ttii ,F ygi i'i- Wt JO:fir';tip
Demikian pula Abdurrazzak dalam tafsirnya Ql46) d^i lb,nu Abu Hatim dalam
tafsirnya (411286).

I

i
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berkata .'Ketika kami duduk bersarna Rasulullah SAW, tiba-

tiba dua kambing saling menanduk, lantas Rasulullah SAW

bersaM4 'Tahukoh katiort mengqpa ke&tanya saling

menanduk?, Mereka menjawab,'Tidak!' Rasulullali-lalu

bersaMa, 'Hanya Altah y(mg mengetahuinya, dan Dia akan

memberikot kcptttus an di antara kc duarya'' "1273

13260. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl dia berkata: Ishaq bin

sulaim menceritakan k€pada kami, dia berkata: Fithr bin

Khalifah meriwayarkan dari Mgn&ir Ats-Tsauri, dari Abu

Dza4 dia berkata, ..Dua kambing saling menanduk di depan

Nabi SAW, lantas beliau bertanya' 'Wahoi Abu Dzar'

tahukah englcotr kcnqa keduanya saling menandukT'Aliu

menjawab, 'Tidak tahu'. Nabi lalu berkata, 'Akan tetapi

Allah mengetahuinya, don akan memberikan kcputusan di

antara kedumqla'."

Abu Dzar belkat4 "Rasulullah sAw telatr meninggalkan

karni, dan tidaklah bunurg membolak-balikkan kedua

sayapnya di udara melainkan beliau menufi[kan ilmu yang

adapadatya""rna

Abu Ja'fer bertete: Pendapat yang paling tepat menunrt

karni adalalt Allah SWT mengabarkan bahwa setiap yang melata dan

burung akan dikumpulkan kepada-Nya. Bisa saja yang dimaksud

dengan dilcumpulkan di sini adalah pada Hari Kiamat. Bisa pula dalam

kematian. Atau bisa pula mengandrurg dua arti secara bersamaan,

sebab tidak ada dalil dalam zluhir Al Qur'an yang menentukan salah

satunya. Demikian pula dalanr sabda baginda Nabi sAw, juga karena

r2B Imam Ahmad d^lart ltfusnail (5t162)dan Abdurrazzak dalam tafsirnya (44q.
wl Takhri hadits ini telah disebutkan sebelumnya.
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lafazh al haryr dalmr bahasa Arab artinya genghimpunan. Misalnya

dalam firman Allah swr, @ 461 /el 3 {:r1.2 .rhi; "Dan (Kami

tundukkan pula) burung-burung dalam kcadaan terhtmpul. Masing-

masingnya amat taat kepada Allah." (Qs. Shaad [38J: l9).

Lantas ketika kata al hasyr tersebut bermakna penghimpunan,

dan Allah SWT mengumpulkan makhluk-Nyapada Hari Kiama! juga

dengan kematian, maka pendapat yang lebih tepat adalah, kita

memahaminya sesuai keumuman zhahir ayat, dan kita nyatakan

batrwa setiap maktrluk yang ada di atas bumi, demikian pula burung,

dikumpulkan kepada Allah SWT setelah hancur dan setelah

dibangkitkan pada Hari Kiamat.

Jika ada yang bertanya, "Apakah maksud firman Allah SWT,

#E*-*{; "Don bwung-bwuttgyang terbong dengan kcduo

soyrynya?" Apa fa€dah yang bisa kita ambil dari berita tentang

bunmg yang terbang dengan kedua savapnva?"

Jawab, "Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Allatt SWT

menunrnkan AI Qur'an ini dengan lisan kaum, yakni dengan bahasa

yang mereka kenal dan mereka grrnakan. Lantas di antara metode

yang mereka gunakan dalarn mengungkapkan gaya batrasa adalah

ungkapan, 4q ',,ri? 'Aka berbicara kepada si fulan dengan

mulutht'. ,bl, $\'eJ',; 'Aht berjalan kcpadanya dengan kcdua

kaV'. q*4.* 'Aht memuhtlnya dengan kcdua tangan'. Allah SWT

berbicara kepada mereka dengan bahasa yang biasa mereka gunakan

dan batrasa yang mereka kenal. Demikian pula firman Allah SWT, 3l
'';E 3j;$ '& 5 $fJi'sesungguhnya saudaraht ini mempmyai
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sembilan Wlul, sembilan ekor kmnbing betina'. " (Qs. Shaad [38]:
23).""

ooc

iit g,Irfr t;4 { i;lfut O?#S tjJs]6 ii.K'u_gL

"4#**t?{f:*u-6i"Dart orcmg.or(mg yang menhstalcart ayat ay,,tKami
adalah pel<ale biil darJberado ilalam gelap.gulita.

Barmgsiapoyorlgilil<ehmdalriAJllahA,c*,satanrrya),
niscaya disrcsof.lont Nyo. Dorrt borruftgsiapo y orng dilrlh.elr.ilaki

AJlah (unt rk diberi.Nyc Deaniuk), nisccyaDia
rnerrd, ailil<anny a kt aila ili otas i alorJ y Mrg lutats."

(Qs. Al An'aam [6]: 39)

Penaknilan liman Altrh SWT:'&.i rl$9-ij,KC5i;

"+* *te ib'i1,4v. $ rv6'rtl t4;'.;JEtl c @o,
orangerang yarrg menduslakan ayat-ayat Kami adalah pehak" bisu

dan berada dolarn gelap-gulito. Barongsiapa yang dikehendahi

Allah [hesesatannlal, nbcrya disesatkan-Nya Dan barangsiqa
yong dihehendaki Allah [antah diberi-Nya petwjuhJ, niscaya Dia
menjadihan-Nya beroda di otos jalan yang lurus)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Orang-orang

yang mendustakan hujjah Allah, juga dalilnya, adalah orang yang tuli,

1275 Ini merupalcan qiraot AMullatr bin Mas'ud. Litnt Ma'ani Al Qur'ot (6t97)
karya An-Nuhhas.
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tidak bisa mendengarkan kebenaran, bisu, tidak bisa mengatakan

kebenaran, dan berada dalam kegelapan, yakni gelapnya kekufuran."

Allah SWT menyatakan, "Dia kalut dalam kegelapan, tidak

bisa melihat ayat-ayat Allah, apalagi mengambil pelajaran darinya.

Dia tidak tahu batrwa Dzatyang telatr menciptakannya, mengaturnyq

menetapkan dalam sebaik-baiknya penciptaan, memberikan kekuatan

kepadany4 dan mempersiapkan unh*nya anggota badan yang

sempurna, tidak menciptakannya sia-sia dan meninggalkannya begitu

saja. Dia juga tidak tatrui batrwa semua alat yang diberikan-Nya

adalah rurtuk digunakan dalam ketaatan, bukan untuk kemaksiatan.

Dia ada dalam kebimbangan gelap kekufiran, lupa dengan yang telatr

Allah tetapkan dalam Ummul Kitab, serta lalai terhadap perkara yang

akan Allah lalorkan ketika semua umat dikumpulkan kepada-Nya."

Allah SWT lalu mengabarkan batrwa yang menjadikan

seseorang tersesat dari keimanan adalah Allah. Dia pula yang

memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dicintai-Nya. Dia

memberikan taufik dengan karturia-Nya, sehingga seseorang

meninggalkan kelarfiran kepada-Nya, kepada Rasul-Nya, dan kepada

apa yang dibawa oleh para nabi-Nya. Sungguh, tidaklah seseorang

berada dalam hidayah kecuali telatr ditentukan dalam Ummul Kitab.

Seseorang juga tidak akan tersesat kecuali telah ditetapkan dalam

Ummul Kitab. Segala kebaikan ada di tangan-Nya, semua kemuliaan

kembali kepada-Nyq dan hanya kepada-Nya segala penciptaan serta

unrsan kembali.

Makna yang kami ungkapkan tersebut sama seperti yang

dinyatakan oleh Qatadatr berikut ini:

13261. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan
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kepada l@mi dari Qaradab tentang firman Allah SWT, t)
'&.1 "Pekak lagi bisu," bahwa inilah penrmpamaan orang

lofir, pekak dan bisu, tidak bisa melihat petunjutq serta tidak

bisamengambil manfaat darinya Diatuli dari kebenaran dan

berada dalam kegelapan, serta tidak bisa keluar darinya dan

hancur di dalamnya. 1276

ccc

;,f 
-;7|',raai 

fr1 6 ;fi lrls -#1 sy {a;tr "tfi

@'4* KoLi'ii
"Kotdkonloh,'Tel.:ortgfltrrrtlahrt@dallrriilrcdatmssiksaon

Nlah l<epadanu, atfrt daang lcladmru Hcri l(ia nat,
a1al<ahtorriw nwnysru (Tuhdr) *bin Nlah; iil<nl<onnt

otottg. ofimg y @lug EE,,tGt' .'
(Qs. Al An'aam [6]: 4O)

Penrlrwihn fmen Atlrh SWT: itt}:iA-# 4-Ffr:.5'J3
&t|g oL 6ii ;11 ;11 'lttai '#1' 5 6on*ooun,

" Terangkottlah hcpodahu jiha futang siksoon Allah kqodanra atoa

dolang hqadamu Hari Kiarrrd, opofuh fomu ,nenyera [TuhanJ
seloia Alloh; iilw komu oratg4rang yong bcnar.')

Abu Ja'far bcrtate: Para ahli bahasa berbeda pendapat

tentang lafazh 'JiJr;

1276 
15no Abu Hatim dalam taGirny r (411286, l2t7) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr
Al Mortsw (3/ll).
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Pertema: Sebagian ularna natrwu Bashrah berpendapat batrwa

huruf kof yane ada setelatr hunrf ta dari lafazih &:;f diletakkan

sebagai mukhothabaft, sedangkan huruf,a dibiarkan dengan harakat

fathah,layaknya untuk kata ganti orang kedua tunggd.

Mereka berkata, "Huruf kaf tersebut seperti kaf dalan latazh

tli-i'!:t3-2jyang artinya berbuat lembutlatr wahai Zaid. Huruf kaf dalam

lafazh tersebut sama sekali tidak memiliki kedudukan i'rab,ba*rafa'
maupun nashab, dan hanya digunakan sebagai muffitathabah, seperti

huruf kaf padalafazhSt5, serta seperti perkataan orang Arab, '!:fr.|

tlti-i' Lilntlah wahai 7i4'. " 1277

Kedua: Berpendapat batrwa lafazh'&ltt adalatr €|tt.
Mereka berkate "Lantas huruf ftaldalarn lafazh tersebut untuk

mukhathabal, dan taukid, sedangkan huruf ta ltu sendiri merupakan

isim (foiI), tak beda seperti huruf kaf yary membedakan antara

mufrad, mutsanna, dengan jama dalam muWtatab. Yakni seperti

lafazh rii , '!ti, lrl'ir" a* *lsl, ia bukan isirz, sementara huruf ta

merupakan isim (fail) yang berlaku trntuk tunggal dat iamak yalnrg

dibiarkan dalam bentuk tunggal."

Kasus tersebut sama seperti lafazh berikut ini, Ui 1 F Ot;,
yang maksudnya adalah ',4, jAnartinya adalah, tidak ada siapa-siapa

di sana kecuali Zaid. Seperti lafazcr., $-:'eb f y*g maksudnya li
ttf: C* "Terutarrra kid," seperti '*.yerrrg maksudnya u!. "Iya,"

,!,4',:)t;tf.t *'"14 "Ialah seburuk-burubtya seorang lelaki, dan

ialah sebaik-baibtya seorang lelaki. Yr'*l ti tri)'$'rblt "psilratiftan

si hid apa yang aht lahtkan kcpadanya. " g. '€bl 6 E'A
"Perhatikan apa yang hiahtkan kcpadanya. " Juga dihikayatkan dari

rm AlFarra dalam Ma'ani Al Qur'an (lB3).
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sebagian mereka, g)'€bt 6 ]f,Af yang aniny4 "Coba kalian
perhatikan apa yang aku lakukan kepadanya." Juga ,:tti €},t "Lihat

si Zaid." Dihikayatkan pula dari sebagian bani Kilab, 'rA t g 'cJiiitl

tf} ,ti'u'fr| "Apalcah Anda mengetahui, balwa dia salah seorang
jawara syair dari Dzir Rummah?" Dengan memasukkan htruf kaf.

Sebagian ulama natrwu Kufatl menyatakan batrwa latazh ',Sl:l

tlnbkebarryakandenganmembuanghrtruf lamzah.

Mereka berkata, "sementara itu, huruf traf pada latadr-|fi-U
berada dalam kedudukan nashab, seakan-akan asal kalimat adalatr

)d, t* * & 'eitrrt',i-?S 'rOo*O kau tihat dirimu setain datam

kcadaan ini'?"

Mereka berkata, "Kalimat tersebut dibentuk menjadi

mutsanna, jamak, dar_ muannafs, yakni, G ,A-ftr ,'€;A?tl, ',#a1tt.

Kemudian kalimat tersebut banyak diucapkan, sehingga pada akhirnya

mereka meninggalkan huruf ta dalam keadaan mufrad mudzakkar

nntuk mudzakkar, muannat s, mut s anna, daln j amak."

Mereka berkata: 'gb 6 t41 'n(4ltl '..Perhatikan si Zaid, apa

yang dilahtkan kcpadanyil" Serta, gb 6',#!tt "Perhatikan si Zaid,

apa yang dilahtkan kcpadanyol" Kasus ini sama dengan yang ada

pada firman Allah S\r.r,@ 'rtJ(.l;:j'ii6"l*bittot, bacatah kitabht
(ini)." (Qs.Al Haaqqah [69]: l9)

Demikian pt/ra lafazh $j $- ;t , 636, dan iiri. Yakni

mencukupkan dengan ht:rlfi mim darn kaf dalam bentuk mutsanna serla
jamak pada tempat rafa karena merupakan badal dari huruf ta, dan

terkadang dalarn bentuk mufrad unhrk jarnak, mudzak*ar, darrta'nits,

seperti lafazh rlti-i'el$, huruf fcldalam kedudukan khofadh walaupun

maksudnya rafo'.
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Adaprm yang dihilangkan, kebanyakan kasusnya terjadi pada

isirz, ke,mudian istifhon, se,perti, ?g ,Y t:tf-i',:fiiil "Apakah engkau

melilut si hid berdiri?" karena maknanya adalah, "Beritakanlatr

kepadaku tentang ?aidl" tantas dia meminta poin pertanyaan lebih

spesifik.

De,mikianlah kebanyakan lafazfo., dan tidak ada istiJham

setelahnya, yakni tidak ada lata/r_ Uj # |!e1t "Bagaimana

pendqatmu apakah kamu telah berdiri?" karena maksud mereka

adalah menjelaskan tentang orang yang bertanya. Lantas dijelaskan

pula poin dari pertanyaan tersebut. Terkadang juga diungkapkan

dalam b€ntuk jawab, tanpa menyebutkan fail-nya, misalnya, 'ttt ,;-l:t
t{ft $ t-6 ijf "I(aborkanlah, jika aht mendatangi si Zaid, apakah

dia akan mendatangi kami? " Bisa pula dimgkapkan dengan lafazh,

L*ti atau S.li JL 'r;t L! trf, ijff, yakni ketika mengandung arti,

"Beritakanlah kepadaku ! "

Abu Ja'far berkata: Jadi, makna ayat tersebut adalah,

"Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang

menyekutukan Allah dengan berhala dan patung, 'Watrai kaum!

IGbarkanlah kepadaku, jika adzub Allatt itu tiba seperti telatr

menimpa kaum sebelum kaliarU dalam bentuk petir atau teriakan. Atau

kiamat itu tibq saat kalian dibangkitkan dari kubur menuju 'terminal

akhirat', apakah ada selain Allah di sana yang bisa kalian seru untuk

menghilangkan siksa yang menimpa kalian'?"

'4.* K oL"Jika lcamu orong-orang yang benar,"

maksudnya adalalL "Benar perkataan kalian, tuhan-tuhan yang kalian

sembah itu selain Allah bisa memberikan manfaat atau mudharat."

{0{00
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6 i'*i; M oL ilyi'i,Xt, J65'o;i rqF

@"tg#
" (Tidak), tctnryi hmrya D/rrrlah yang ksmt senh m&a Aw

,rurrshil*rgl*bahtyoyorJgl<aruutyalconwfurdoo
kcpanarya,iit*U*meryhendnki,il,frll<,m1rItingall<mt

sen$alwrt sefiifuIta,rr y urg l<mw *lal'laiorrt (dmscrt

Alldh)."

(Qs. Al An'aam [6]: 41)

Pene*wilan limen Alleh SIYT: 6 '1*!6li f6-yS

it;i6 S#;i6 t\ fil1,iX (ridakl, tdqi hanya Diatah vans

haiu sera, naka Dia nunghilanghan bahoya yang harenanya

kamu berdoa kepadanya, iika Dia menghendahi' dan kanu

tkggatkan sembahan-sembahan yang hanu sehutuhan [dengan

AllahD

Abu Jatfer berkrta: Allah swT membantatr orang-orang

yang menyekutukan-Nya dengan berhala dan patung' "Wahai kaum

musyrik, jika adzab itu tib4 tidaklah kalian meminta tolong kepada

selain Allah dalam gentingnya keadaan yang turun kepada kalian,

akan tetapi kalian hanya dapat memohon kepada Rabb yang telatr

menciptakan kalian. Kepada-Nya kalian meminta dan berlindrmg,

bukan kepada Yang lain."

#t;'ixu ,3x4, ,,MakL dia menghilangkan bahaya yang

karenanya lumu berdoa kepadanya," maksudnya adalah, *Allatl

menghilangkan bahaya ketika kalian fimduk dan memohon kepada-



fdnrA/l.:Ilta}rld

Nyq karena Dialah Yang [daha Kuasa Dialah pemilik segala sesuatu,

bukan tuhan yang kalian mohon dari berhala dan patung."

'"f$6 it#; "Dan kamu tinggalkan sembahan-sembalan

yang kamu sehttukat" maksudnya adalah ketika siksa Allah SWT

tiba atau ketika kiamat itu tiba, maka kali4l akan melupakan apa saja

yang kalian sekutukan dengan Allah SWT."

ooc

'# trA6 -s7r€u, )6-ift afi i i
@;ifr,

uDansesnngguhnycl<frnitclahrcngufnrsGasty',rasttl)

ka|ado wnot tnnfr yoarrg *belurrir lcolmtr lceinrrudion Kani
siksc nwela ilengm (menfrnpakai l<e^sengsdrdilrJ dorJ

l<enrelmatsv supqyo rnrl:el<t dwn (Wada Nlah)
ilengm anih& nqenilalilcnn diri."

(Qs. Al An'aam 16lz 421.

Penakvvilen fimen Alhh SIVT: Afi 4;1 dy1uj7:\ fii
59fr# gAt g;V.U;6fe, @an saungsuhnva Kami tetth

menguttts [rusul+asulJ kepoda ,.rtu-arrrot yang sebelum kama,

kemudian Kon i.riftsa nureka dengan ftncnbnpahanJ hesengsaraan

dan hemelarotun, snpea tnqeha nenohon [hepada Allahl dengan

tunduh mercndohfun diti)

Abu Ja'fer ber*etr: Allah mengancam orang-orzmg yang

menyekutukan Allah dengan berhala, bahwa jika mereka terus-

&LKS$i
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menenrs dalam kesesatan maka mereka akan menemputr jalan katrm

sebelum merek4 yalcri Allah SWT akan menyegerakan siksa kepada

mereka di dunia.

Lantas Allatr SWT mengabarkan kepada nabi-Nya tentang

petaka yang diterima kaum terdatrulu yang disebabkan oleh sikap

mendustakan para rasul, "'Watlai Muhammad, Aku telatr mengutus

para rasul kepada umat terdatrulu, lantas IGmi memberikan beban

kepada mereka, yakni perintah serta larangan bagi mereka, akan tetapi

mereka justru mendustakan para rasul serta menyelisihi perintah dan

larangan, maka Kami timpakan bencana kepada mereka."
-fiVU, "Kesengsaraan," maksudnya kefakiran dan

kesempitan hidup.'

frAt " Kemelaratan," maksudnya penyakit.

Sebelumnya pada surah Al Baqaralr, kami telah menjelaskan

makna tersebut dengan berbagai dalil, juga i'rab-ny4 maka

penjelasannya tidak perlu diulang kembali.

Finrran-Nya, 1ifr,# "supcya mereka memohon (kepada

Allah) dengan tunduk merendohkan diri," maksudnya adalab crflh

melakukan hal itu agar mereka tunduk serta mengikhlaskan ibadah

hanya kepada-Ku."

Sebenarnya dalam ungkapan tersebut ada lafahyang dibuang,

ztwhir nngkapan menunjtrkkannyq yakni, '4 'u ft jt A;'tl tiii
ilf,bt6, karena sebab yang menjadikan mereka disiksa uda*r silcap

mereka yang mendustakan para rasul, bukan semata-mata karena

diutusnya para rasul. Jika demikian" maka makna ungkapan tersebut

adalatL '&*\u4f b ft it t:t-'tf ut ,clllu. purf "Dan

sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat
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yang sebelum fumU lantas mereka mendustakan Poa rasul.

komudian Kami silsa mereka dengan kcsengsaraan dan

kcmeluatan"

lafa^ Llrlil, adalah dalam bentuk illsr yarrg berasal dari

kztabrlll yang artinya kehinaan.

occ

lii't$, "&fi ;f; s.s, \;fr ufi i'& "'fl fi
1j3-Vt?>u,b:rijr(

"Mal<l mengapo nrllel<a fidak menwlwn Aepadf, Nlah)
ilengan tun/y,tk nsendahlcm diril141til<4 ilaUng siksaan

Kcmi lnpado nrl..rel<a, bahl<*rr lwti mqekn tclah mefi odi

l<rzras, ilan syetan fun menamporl,J<ffrkepadt nrrr:el<o

l<ebogusan a\a yang selalu nqel<awal'sn."
(Qs. Al An'aam [6]: 43 )

Penatwilan firman Allah SIYT: i;:;5 gU i',ti i{'ffi
3113-$tLY ii[;jf $;?n'&$ ;:3 #; (Maha,nensapa

mereha tidah mernohon [hepodt Allah] dengan tunduk

mcrendahkan difi hetika datang sihsaan Kami hqndo mereka,

bahfun hati nereka telah meniadi heros, dan syetan Pan

menanpakhan kepoda mereha kebagusan apa yang selalu rmereha

herjatun)

Abu Ja'far berketa: Dalam ayat tersebut ada kalimat yang

dibuang, yang ditunjgki oleh zhahir darinya Jelasnyq Allah SWT
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mengabarkan tentang umat yang telah mendustakan para rasul, lantas

Allah SWT menyiksa mereka dengan kemelaratan dan kesengsaraan

agar mereka tunduk kepada-Nya.

Allah swr lalu berfirman, iF;*gU iils{.{rit "Maka

mengapa mereka tidak memohon (kcpada Alloh) dengan tunduk

merendahkan diri kctika datang siksaan Kami kcpada mereka. " Allah

SWT tidak mengabarkan perintatr dilarang yang menyebabkan mereka

disiksa, maka makna kalimat tersebut adalah, "Dan Kami telah

mengutus para rasul sebelummu, lantas Kami siksa merela dengan

kesengsaraan dan kcmelaratan agor mereka tunduk-patuh, akan

tetapi mereka tidak wduh maka mengapo mereka tidak tunduk ketika

siksaan itu datang kcpado mereko."

Ixrtaz,h liii dalam ayat tersebut maksu&rya adalah \I
"Kenapa tidak?" Orang Arab biasa menganggap Ii sebagai islrl
yang marfu, maka mereka menjadikan kalimat setelahnya sebagai

khabar, lantas diikuti oleh lam taukid, misalnya, 'Af;J 'ryl i:ii
"Seandainya tidak ada soudaramu, niscaya aht akan

mengunjungimu." Sefta eq;ai '!:tfi $ "seandainya tidak ada

bapabnu niscaya aht okan memukulmu."

Sementara ittr, jika dianggap vobagu /i'il, maka mereka

menjadikannya sebagai istifham, s€eerti lafail, |!I$5 9 i:tt
"KenaTM engkau tidok dotang kepado lfumi sehingga Kami

'memuliakaruntt." 
Ssta '!'rTF '$gl c.';)'!lj "Kenapa engkou tidak

mengunjungi saudaranmt, sehingga kami mengunjungimu." Hd ini
seperti firman Anah swr, 43fr ?i,F $yrti|-$ ,,Mrngopo

Engkau tidak menongguhkan (kcmatian)ht sampai waWu yang dekat,

yang menyebabkan Afu dapat bersedekah don Afu termasuk orang-

.xmgyang shalih? " (Qs.Al Munaafiqurm [63]: l0)
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Berlalcu juga b^6 t'i.""
Jika demikian, maka malma ayat tersebut adalah, "Kenapa

ketika adzrrb Kami menimpa orang-orang yang mendtrstakan para

rasul, mereka tidak tunduk-patutr kepada Kami sehingga Aku

mer{au}rkan siksa ittr dari mereka."

Sebelumnya kami telatr menjelaskan makna lafazh ;tlr,
sehingga tidak perlu diulang kembali.

&jl ;:3 SS; "Bahkan lati mereka telah meniadi kcras. "

Allah SWT menyatakan, "rqkm tetapi mereka tetap mendustakan para

rasul dan membangkang perintatr-Ku dengan meremehkan siksa-Ku."

<r#- lSrL Y ir6;3l i4 t€S "Dan syetan pun

menampakkan kcpado mereka kcbagusan qpa yang selalu mereka

kcrjafun" maksudnya adalah amal yang sebenarnya dibenci oleh

Allah SWT.

c{rc

J :P ?tt 4 G1 .*,ti#'ct$€rl
'bAl i $9'6. f i|f';,|L,W 11$?

'TMalca tatl<alt nrcrela melupalwt paingdan yang tcloh
dibqilconl<EPadt mqeka, Karni pm menhicalcm sewuo
pintu pintu kp^rrrrrlnrgarJ untul( nrr:el<a; sehinga qfrila

melrela Werrtira ilengan aDa yor,w talah dihqilcan l<epada

ns elra, I<Mi silcsa nsela ilergur selcony ong.lrony ong,

mal(ol<ctil<oitrtnrrel<atcrdiortrJberputttsds(L"
(Qs. Al An'aam 161z 441

,rn lbid.
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Penelrwilen firmen Allah SIYT: GA .Ali+1(l#e53
';'A3 i$$A trfir'ji?gi riyri*,J #- 3:;1 4

(Maha tathala nerefo nulryahon peringatan yortg telah diberihan

hepada nereha, Korrri pun tttcntbttfufutt semua pintu-pintu

hesenangan untuk nurefu; sehingga qabila mereka bergembira

dengan qpa yang tclnh diberi*an kepada mereha, Kami sihsa

mcreka dengan sekonyong-konyong, ,rroha hetika ita mereha

terdiam berpatus osa)

Abu Ja'far ber*rte: Allah SWT menyatakan, ( VS '( J1

-hlrHt "Moka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah

diberikan kcpada mereka, " maksudnya adalah ketika meneka

meninggalkan amal yang Kami perintahkan kepada mereka melalui

lisan para rasul.

Riwayat-rilvayd yang menj elaskan makna tersebut adalah :

13262. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ib,nu Abbas, tentang firman Allah SWT,

-4li$! U,l;3 €,i|"Mako tatkala mereka melupakan

peringotor y@rg telah diberikan kepada mereko,"

maksudnya adalah ketika mereka meninggalkan peringatan

yang diberikan kepada merekal2D

13263. Al Qasim menceritakan kqada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, 1133

4, li+i 11 l;,3 "Maka tatkala mereka melupakan

12' Ibnu Abu Hatim dalam aftimya (41l2x-.) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3139).
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Wringatan yang telah diberikan kepada mereka," dia

berkata" "Maksudnya adalatr apa yang didakwatrkan oleh

Allah dan Rasul-Ny4 mereka enggan dan menolakny4"tzlo

Firman Allah swr, ,J ,P 3i;1 # (;{i"Kami pun

membukakan semuo pintu-pintu kesenangan untuk merelca,"

maksudnya adalalL "Kami mengubatr kesengsaraan dengan

kesenangan, kelapangan dan hidup, serta merubatr kemelaratan

dengan kesehatan, seb4gai istidraj bagr mereka."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

132il. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepadaku -Al Mutsanna menceritakan

kepadaku, dia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada

lemi, dia berkata: Syibl menceritakan kepada kami- dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT,

** :P itt # gi "Kami pun membutrakan

semuo pintu-pintu kesenangan untuk mereka, " dia berkata,

"Kemudahan dan kelapangan dunia pada masa-mffia

awal."l28l

13265. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMurrazzak mengabarkan kepada karni, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang

Iirman Allah swr, ,J gL 3:;1 AtG:i "Kami pun

membukakan semua pintu-pintu kcsenangan untuk mereka,"

nm Al Mawardi dalamA*NutcatwaAl UyunQlll3).
r2tr 16ou Abu Hatim dalam taftirnya (4/i29f) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al

Masir (3139).

t-r-irl
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dia berkafia, ..Maksudnya adalah keluasan dan kelapangan

rczeld.."rx2

1326. Mlhammad bin Al Husain menceritakan kepadakq dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada l€rri,

dia bertata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, t€Nrtang firman Allah SWT, +L 3:;i AtrL C:i
,S "Kami 1run membukakan semua pintu'pintu

kcsenotgot untuk mereka," dia berkata, "Maksudnya adalatt

tszeki.-ra

Jika ada yang Hata, "Bagaimua dikatakan, hl6 G:f

'J :P i6 'I(@rti pwt tncmbukakm semtm pintu-pintu

kcsetungot ,grtuk mereko', padahal seeerti yang engkau ketahui,

pintu kasih sa)rang dan tobat tidak dibukakan bagi mereka. Jadi,

bagaimaoa mrmgkin ada pintu lain yang banyak dibukakan bagi

mereka?"

Jauab, "lvlakna tersebut tidak s€Perti yang kalian d.gq karena

maknanya adalalt 'I(ami membukakan bagi mereka sebagai istifuaj

atas pinhr yang sebeltrmnya telatr Kami tutup ketika Kami menyiksa

me,reka agar mereka tundulq alt3n tetapi mereka tidak demikian,

bahkan justnr melringgalkan perintah Allah SWT'. Itu karena alfiir

kalimat tentuoya dikembalikan kepada awal kalimat, sehingga makna

katimat t€rsehrt adalah seperti firman Allah SWT dalam ayatlan 
-Y3 

-

ffi "{f,,#9".{#tr-Y%?{i:'*1
re AMurrazzak datam taftirnya (250) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(4trzeo).

'- Ibnu Abu lldim dalaur taftimy a (4ll29l),taftir ava! tlJ u t|j $ ,F, aui

As.Suddi, yang Eaknanya rezeki.
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@',t$5- { trtu #-e 'Kami tidaHah mengutus seseorans

nobi pun kcpada sesuatu negeri, (alu pendudubtya mendustakan nabi

itu), melainkan lfumi timpakan kcpada pendudubtya kcsempitan dan

penderitaan sulraya mereka tuduk dengan merendahkan diri.

Kemudian Kami ganti kcsusahan itu dengan kcsenangan hingga

kcturunan dan hota mereka bertambah banyah dan mereka berkata,

"sesunggtrtnya nenek moyang katni ptn telah merasai penderitaan

dan kcsenangan". Maka Kami timpakan siksaan atas merekn dengan

sekonyong-korryong sedang mereka tidak merryaduinya'." (Qs. Al
A'raaf Ul:9+95)

Allah SWT membukakan kepada mereka pintu kemudahan

dararn firman-Nya, .^* P ;ri 4(;A 4)ig't 1;.3t13
"Malra tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan

kcpada merekg l{ami Wn membukakan semua pintu-pintu

kcsenangan untuk mereka." Jadi, pembuka kesenangan itu adalatt

keadaan yang bunrk diganti dengan keluasan dan kelapangan dalam

hidup, dan dari penyakit kepada kesehatan. Itulah terbukanya

kesenangan yang sebelurnnya tertutup bagi mereka.

Firman Allah swT, f''|-q$ $LIi- "sehingga apabila

mereko bergembira dengan qpa yang telah diberikan kcpado

mereka," maksudnya adalah ketika orang-orang yang mendustakan

rasul itu menasia bahagia dengan terbukanya pintu kesenangan dan

kesehatan.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan malnra tersebut adalatr:

13267. Muharnmad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

lemi, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman Allah SwT, ft;r|-qw $yl?
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"Sehingga apabila mcreka bergenbira dengan apa yang

telah diberikon kcpda ,nereka,n maksudnya adalah

,eznki.rzu

13268. Al Harits me,nceritakan k€pada kenri, dia berkata: Al Qasim
bin Salam menceritakan kepada kenri, dia berkata: Aku

mendengar AMunahman bin tv[ahdi menceritalcan dari

Harnmad btn7:rid, bahwa seseorang b€rtda, "Semoga Allah

SWT merahmati seseorang ymg membaca ayat tttr'
kemudian dia berpikir apa yang dimaksrd dengannya llLi,

'15 pif'$ f'ti q W '&hinga apabila'mereko

bergembira dcngan qa ymg telah diberihon kcpada mereka,

Ifumi s iks a mereka dengan sekorlnng-kor1nng.'r2ts

13269. Al Harits menceritakan kepada knni, dia berkata: Al Qasim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu Raja,

seoran€ atrli syair, menceritakan kepada kami dari AMullatt
bin Mubarak, dari Muhammad bin An-Nadhar Al Harirci,

tentang firman Allah SWT 6 trfi 'Kami silcsa mereka

dengan s e konyong-lonyong" " dla bcrkafi4 *Mereka dibiarkan

selama dua puluh tahun."l2s

Firman Allah SWT, '-6 i$fi -tr{orri silcsa mereka dengan

sekonyong-konyong," maksudnya adalalL "Kami datangkan siksa

kepada mereka secara tiba-tibq se,me,ntara mereka terlelap tidak

merasakan bahwa hd itu akan terjadi."

r2r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4tl29l).
r2s Ibnu Athiyyah d^lam Al Mahors Al Yqb (2n91} tanpa menyebutkan

perawinya Beliau juga menyebutlm atsr dri scbagim ulama. Demikian pula
dalamAl Jam{ li Ahlcan Al Qw'ot karyaAl Qtnlhubi (61426).

126 lbnu Abu Hatim dahm taftirnya (4ll2Y2\ Ibnu Athiyyah dilam Al Muhtrar Al
Wajiz QD92), danAl Jotr{ li Alrkan Al Qlll.'arzknyaAl Qurthubi (61426).
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Riwayat-riwayat yang menjelaskan malcna tersebut adalah:

13270. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, li!
''6 &S'{3 f'}J -q lij"srhirggo apabita meretra

bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka,

Kami siksa mereka dengan sekonyong-lavqtong, " dia berkata,

"Maksudnya adalah sangat mengagetkan mereka."l287

13271. Muharnmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al MufMhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang aya! A &fff, bahwa maksudnya

adalab Allah SWT menyiksa mereka secara tiba-tiba.r2tt

13272 Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Ashim menceritakan kepada karni, dia berkata:

Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, A pilff, batrwa maksudnya

adalah secara tiba-tiba. l2te

Firman Allah SWT, 'bAlff 6f "Maka kctika itu mereka

terdiam berputtts asq" maksudnya adalah mereka hancur dan hujjatr

mereka prur terputus, sehingga yang ada hanya penyesalan atas sikap

dusta yang mereka lalokan kepada para rasul.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13273. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

Al Baghawi dalan Ma' alim At-Taruil (2135E).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(3/1291).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (A358).

t2t7

l2tt
l2t9
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kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman Allatr SWT, 6# i$5 "Moka

kettka itu mereka terdiam berputus asa," dia berkata,

"Akhimya mereka hancur dan keadaan menjadi berubatr."l2s

13274. Al Harits menceritakan kepadaktr, dia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, dia berkata: Syailh menceritakan

kepada kami dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, i,1f';tt# "Mako kctika itu mereka terdiam berputus asa,"

bahwa maksudnya adalah datam kesedihan yang

mendalo-.1291

13275. Yrmus menceritalcan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, dia berkata: Ibnu Zrnd

menceritakan kepada kami, dia berkata' tentang firman Allah

SwT, 'o;& i $f "Maka tutika itu mereka terdiam

berputtu asa," dia berkate "Lafazh lr# n $F

maksudnya adalah seseorang yang mendapatkan keburukan

yang tidak tertolak. Tentunya u+tl lebih bunrk daripada

.f*-lt,l2e dan beliau membaca firman Allah SWT, 6
@G,;;-ft i{2r3k; 'Maka mereka tiddktunduk

kepada Tuhan mereka, dan (iuga) tidak memohon (lccpada-

Nya) dengan merendahlran diri'. (Qs. Al Mu'minuun [23]:
76)

Dia pun membacakan firman Allah SwT, -fiVu, )6ffi
i;"figY i&i st'i:tiL@- 'oifr,# Xgf 'Kemudian

rP Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (3ll2y2) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Mosir (3140).

r2er lbnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir Qm).t'e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (3/1292) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir Ql40).
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Ilami siksa mereka dengan (menimpakan) kcsengsaraan dan
kcmeloata4 sqpaya mereka memolton (tepada Altah) dengan
tunduk merendahkon diri. Maka mengapa mereka tidok
memohon (kcpada Allah) dengan tunduk merendahkan diri
k,tika danng siksaan Kami kepada mereka'. Sarnpai firman-
Nya, GjS_6Uy irf,*Jl )t t{:; ,Dan 

syetan pun
menampakkan kcpado mereka kcbagusan apa yang selalu
mereka kcrjakan'. Kemudian datanglatr siksa Allah tanpa
menyisakan. Be-liau pun membacakan firman Allah SWT, t:';'A3 iftf '-6 #'i1f33 L,W ti! ,sehingga apabita
mereka bergembira dengan qpa yang telah diberikan kepodo
merek4 Komi siksa mereka dengan sekonyong_konyong, maka
kctika itu mereka terdiam berputus asa,. Lantas datanglatr
siksa Allah tanpa tersisa. Jika pada pertama kalinya mereka
tunduk-patuh, mal.u siksa Allatr tidak akan turun kepada
mer€ka"

13276. said bin Amr As-sukuni menceritakan kepadaku, dia
berkata: Baqiryatr bin Al walid menceritakan kepada kami
dari Abu s)^rraih Dhabarah bin Malih dari Abu Ash-Shalat,
dari Harmalah Abu Abdirratrman, dari uqbah bin Muslim,
dari Uqbah bin Amir, diaberkata: Rasululah sAw bersaMq
"Jika engkou melilut Ailah sw memberikan dunio kcpada
seorang hamba, maka itu hanyalah isti&aj'. Beliau lalu
membacakan firman-Ny4 +lH, V W €f, ,Maka

tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan
kcpada mereka " Sarnpai finnan-Nya , 'qjrti $ A iItS
"Segala puji bagi Allah, Tulun semesta alam.,,r2e3

t2s Imanr Ahmad ddq- A! Musnad (4fi4s), Ar Haitsami daram Majma, Az-
Za va'id (7D0), dan Al Hindi dalan Karu At Umnal (30743).
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13277. Diriwayatkan kepadaku dari Muhammad bin Harb, dari Ibnu

Luhai'ah, dari Uqbah bin Muslim, Uqbatr bin Anrir, batrwa

Nabi SAW bersaMa, "Jika engkmt melilat Allah SW yang

memberikan kcpada honba-Nya apa yang dipinta oleh 1i

merek4 padalal mereka bermaksiat kcpada-Nya, maka in
hanyalah isfi&aj doi-Nya bagr mereka!" Beliau lalu

membacakan aya! 3:6 $GA +',li#'('t;.3€1'

^* 
:P "Mako tatkola mereka melupakan peringatan

yang telah diberikan kcpada mereka, Katni ptn membulakan

semuo pintu-pintu kesenangan untuk mereko. "r2%

I

i.-.-a

Menunrt sebagian ulam4 lafazh i,r"Xfi mengandung arti

kesedilran dan penyesalan karena sesuatu.

Ada yang b€ryendapat bahwa lafazh l,Xfi mengandung arti

terputusnya hujiah dan diaur kala terputusnya hujiatr.

Ada yang berpeNdapat bahwa latacr- ir.Xfi mengandung arti
L-
i kekhusyuan Mer€ka berkatq "Yang nrgi dan ditinggalkan." Seperti

perkataan dalam syair Ajjaj berikut ini,

d.?, fi;f \-, :Ju ...r L:fJ t3:, rii|F sG r;-

"Wahai yang berteriah tolrukah engkau tulisan yang acak-acakan? "
Dia menjowab, "Yq, aht tahu. "

Atrtirnya di a t e r di am.rze 
s

'N Takhrg hadits ini tetah disebutlon sebelumnya.
r2et Bait ini terdapat dalnn Diwan Al Aiiqi. Llhat A&Diwan (hal. I l8), Al Lisan

(entri: ,+), Mqio Al Qu'ot (lllY2), fu, Ta{sir Al Qrrthubi (61427).



M*Aih:ttui
Jadi, lafazh U-t{ menurut kelompok yang menyatalen

terputusnya huiiah, artinya diam tidak bisa menjawab.12%

Ada yang menyatakan bahwa artinya khusnr, atau keluarganya

meninggalkannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa artinya kesedihan dan

penyesalan.

rl,i! J+}t ;j;l artinya orang itu sedib dan karena ittrlah iblis

ainamakan iutis.

oco

ii;,t=r * & tgi W'"-5i ;;fi 11'&

Anah swr: i;tt '"-5t ,irt i;; g
(Mo*a or@rg4rang yang zhalim itu

ahar-aharnyo Segala paji bagi Allah,

'TMal<o onmg-or(mg yong zlwlim iat ililrrusrnali<m sampai

l<e al,rrr-alcornyo- Segclo puiibagi y'.Jilah, Tulwr semesta

alorn." (Qs. Al An'aam 16lz 451

Penekwilan linnan
i+jtft i' ;t 

"93dimusnahkan sompai he

Tuhan setmesta alorrr)

Abu Ja'far berkate: Allatr SWT menyatakan, "Allah pun

mengikis habis orang-orang yang membangkang Allah dan

mendustakan Rasul-Nya, setrta menentang-Nya. Tak seorang pun di

tN Ma'ani Al Qur'an (l/335) dan Ibnu Athiyyatr dalam lI Muhoro Al Waiiz

QDN).
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antara mereka yang lepas dari siksa Allah swr, sampai kepada yang
terakhir."

Makna tersebut sarra seperti yang dirmgkapkan oleh
sekelompok ulama.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13278- Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada
karni, ia berkata: Asbath menceritakqp kepada kami dari As-
Suddi, tentang firman Auah swT, W tji ,iS i;;'gX
"Maka orang-or(mg yong zhalim in dimusnahkan sampai ke

akar-alcarnya, " dia berkata, "Orang zhalim itu dikikis habis
sampai fts akar-akamya."l2e7

13219. Yunus menceritakan kepadalcu, dia berkata: Ibnu wahb
mengabarkan kepada kami, {ia berkata: Ibnu hid brkata,
tentang firman Allah swT, i{t '"_5t ,-i{t i;;'$i ,Mol-
orang-orang yang zlulim itu dimusnahkan sampai ke akar-
akarnya," dia berkat4 "Maksudnya adalah dimusnatrkan
sampai 19 akar-okarnya."l298

,tr$ i;;artinya kaum yang terakhir.

Diungkapkan dalam bahasa Arab, i,:ri ipr l.s .tf ,,Si 
fulan

adalah teraWrir dari koum irr. " Benfuk mudhari' dan mashdar-nya
adalah (1ts2 t:;.s. Msalnya perkataan Umayyah,

rri.2 r Y G?'i 5Lrlit a it6'6 
=t-r\#3

IP lbnu Abu Hatim dalam ta8irnya (4fi2g3) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad At
Masir (3141\.

tzr, Ibid.
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"Lonta.s mereka dilurcurkan sampai uiungnya,

sehingga mereko tidok bisa bergera\ apatagi melofi'arr. "r2e

Ftuman Allah swr, 'tuitii 9,, ;t 3:Lli "segala puji bagi

Allah Tuhan semesta alam." Al lwmdu adalah pujian dan rasa spkur
yang sempurna, semuanya hanya untuk Allah, atas segala nikmat yang

diberikan kepada para rasul dan attli taat, yakni dengan menampakkan

huliatr di atas orang yang menentang mereka dari kalangan ahli kufur,

serta dengan mewujudkan segala ancaman kepada mereka berupa

siksa

{tco

Kt- li &# & +,',$:r;# {if, :A ot

'if ,+St3pr3;'-irL&tI
@'o3*

"Katakanlah,'Tel.;ongfiranlahkepadalrrriilru-Al;lahmencabut
pendmgcran dcn frr'lglirlrrtfri sefit nmffi$ htthnu,

$a\aknh Tuhm selain Nlah Y orlrg Kuasc
mengetrtafil@ruwalccpailmw?'Pqlwtilrfi rlahbogahmw
l<@r.ifurl<ali-lorlimempulilwtl<mtmdntnndnl<ebesarmt

(Kmni), ksrndian nrr:el<a tetap bupaling (iuga)."
(Qs. Al An'aam 16lz 461

'D Bait ini terdapat dr/ram Diwan Umayyah dari qasidah yang panjang. Lrhat Ad-
Diwan(80).

;xil s
a4 r-<
r.llt Jio
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Penalcnilan firmrn Altah SWT: 'K#';itl fi of 3:J S
*SI 3f, r? Jr; ky- $'#'itr &$ e t' {f:{'

'o}rJ-*,- 'i '* (Katakanlah, "Teranghanlah hepadaku ii*a AAah

mencabut pendengaran dan penglihatot serta nunutup hatimu,

siapahah Tuhan selah Allah Yang Kuosa mengemboli*annya

kepadamu?" Perhatikanlah bagaimano Karrri betfuli-*ali

mcmperlihatkan tanda-tanda kebesaran [Kan il, hemudian mereha

tetap berpaling Ii ngo.'l)

Abu Jatfar berkata: Allatr SWT menyatakan kepada nabi-

Nya, "Watrai Muhammad, katakanlatr kepada orang-orang yang

menyekutukan Allah dengan berhala dan pahm& serta

mendustakanmu, "Wahai kaum musyrik, terangkanlah kePadaku, jika

Allah SWT menjadikan kalian tuli dan buta serta menutup hati kalian

sehingga tidak bisa mematrami ucapan dan tidak bisa melihat hujjah,

maka tutran mana selain Allatt yang bisa mengembalikan penglihatan,

pendengaran, dan pematraman, sehingga kalian dapat beribadatt

kepada tuhan itu, atau menyekutukannya dengan Allah SWT yang

sanggup mengembalikannya jika Dia menghendaki'?"

Ini merupakan pengajaran dari Allah SWT kepada nabi-Nya

tentang huiiah yang dirmgkapkan kepada orang-orang yang

menyekutukan-Nya. Jelasny4 Allah menyatakan, "Katakanlah kepada

mereka, 'sesembatran yang kalian sembah selain Allah sama sekali

tidak bisa memberikan mudharat atau manfaat, dan yang berhak

disembatr hanyalatr Dzatyatgdi tangan-Nya segala kemudharatan dan

kemanfaatan, ymg bisa menahan, memberi, serta melakqkan apa yang

dikehendaki-Nya, bukan yang lematr akan segala hal'."

Allah SWT lalu berkata kepada nabi-Nya SAW, .7;L Jii
3#r "Perhatikan bagaimana Kami berkali-kali memperlihatkan
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tanda-tanda kcbestan Kami." Maksudnya adalalL "Perbatikanlatr

bagaimana Kami memperlihatkan huiiah berkali-kali, memberikan

pelajaran dan ibrah agar mereka mengambil pelajaran darinya."

';t!rye ? X "Kemudian mereka tetap berpaling (iuga),"

maksudnya adalah "Mereka berpaling darinya kendati Kami telatr

memperlihatkan huii ah dengan berkali-kali. "

Diungkapkan dalam bahasa Arab, *,trel$i O* "Sifulan

berpaling dorifu dengan mukanya." Fi'il mudhui darn mashdar-nya

adalah 6Ai'6itl \bi. Contoh lainnya yaitu ungkapan Ibnu Ar-
Raqa berikut ini,

'J:.) &:-,y * e:: '^*l LFu,-:* ofisl
"Jika mereka mengucapkan kata-kata, maka 

^rrrU 
ifo,

mengatakannya dengan sangat baik,

danmereka menjaga juga berpling dari kcburukan,1300

)::\t: A:)t tt ,q a;rf 'i:b 
Ft * et; ,ry';

"Mereko tidak menytkai minum pado siang hori

sehingga menjouhirya,

don kala malam tiba mereka giat bagaikan jin."ttor

l3m Adi bin Ar-Raqa' adalah seorang penyair besar dari Damaskus yang diberi
larnyah Abu Daud. Dia satu masa dengan Jarir, dan mencelanya. Dia pun
termasuk orang yang banyak memuji bani Umayyah, lfiususnya Al Walid bin
Abdil Malih yang wafat di Damaskus pada tatrun 105 H (723 W. Lthat Al
A'lon (4D20). Bait ini pun terdapat dalam Al Muharrw Al Wajiz QD93),
demikian pula dalam Al Janf li Ahkam Al Qur'u (61428) dengan perbedaan

tata ti.t a



SrrulrAlAn'aon

. Jika-ada yang bertanya, "Kenapa dhamirpada lafazh 'it:i
; *l ;f iiraa^o, bentuk mufrad, padahal sebelumnya

dinngkapkan dalam bentr* jamak, yakni dalam firman-Nyq itLf;:J
t*iP t'{frt''$*xrut

Jawab, "Bisa srlja dlamir tersebut 
-yakni 

huruf fte kembali

kepada lafazh f3t sshintga dalam bentuk mufrad, karena kata

tersebut mufrad.Bisa pula-kalimat aslinya, yakni,'t'i\i WFi! it;g\ii )q\?t #t n '& 'rel 
"siapakah tulpn selain Allut, y*g

akan mengembalikan pendengaran, penglihatan dan hatimu?"

Jelasny4 dlumir fta kembali kepada ma, danorang Arab biasa

melaknkan hal itu, yalcni ketika dhonir dalam bentuk mufrod kembali

kepada f il, dN jika objek kembalinya terdiri dari beberapa li'il,
misalnya, ,# '!)tslt Uigf "Dotang dan kcpergianmu

menyenangkanlat."

Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir dalam ayat tersebut

kembali kepada lafazh o4l, .

Makna tersebut berkaitan dengan lafazh 'O3rr,;_, seperti

fit'ngkapkan oleh ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13280. Muhammad bin AInr menceritakan kepadaktr, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kauri, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

r30r Bait ini terdapat dalam Diwot Lubai4 dalam qasidah panjan$yq saat dia
sednng melantunkan syair tentang indaturya pemandangan padang pasir,
berbangga dengan ragam peninggalan. Lihat Ad-Diwan (5E).
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Mujatrid, tentang lafaz/r- 'o3r*, dia berkata, ..Maksudnya

adalah mereka berpaling."I 302

13281. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritalcan kepada kami, dia berkata: Syibl
menceritakan kepada karni dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, dengan riwayat yang semisal.l303

13282. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dia berkata
dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang latafu
'oil5_dia berkat4'.Berpaling.,' I 3u

13283. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:
Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Ma'mar mengabarkan kepada kami dari eatadatr, tentang
firman Allah swT, 'o3ry11'f *t513i3, diaberkata"
"Berpaling darinya.' I 305

13284- Mtrhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada
kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi, rentang fimran Allah SWT, 'OiDe $'i , ai^
berkata "Berpaling.' I 36

ooo
"@ Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya @/1294) dan Al eurthubi dalam Al Jamt li
o* ,;:f: At Qur'an(6t42E).

"* Ibid.
t305 Abdurrazzak dalam- tafsirnya et4|),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll2g4),
,.* S, Al Qurthubi dalam Al Jamt li Ahkan Al etr'an (6142S)."* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4fi294) dan Al eurthubi dalan Al Jamt li

Ahlun Al Qur'angla2g.

I
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ifit J y :^ti. Ji ;;i+ i1'zri. fi +tLFl iL'fs:.J S

"Kataltfinlahr'Ter:ongficmfl ahrir:padakiliilcadamrysilcsacn
Nlah keWdilffnt ilengm sel<onyong.konyong, dfrit terury.
terangan, md<a ailal<ah yang ilibhusalcm (Nldi selain

ilari orutg yarrg dulim'?"
(Qs. Al An'aarn l6k 471

Penakwilan fiman Allah sYr if 4(i'{*tata:.J,i
C4$itti jli{yA$-Jli;i+'S'a{;1ron*oolah:"reranghantah
hepadaku jika datang siksaan AAah hqadana dengan sehonyong-

honyong, atau terang-terangan, naha adahah yang dibinasahan

@AaQ selain dari orungyang zhalim?')
' -':Abu Jatfar berkata: Allah SWT menyatakan kepada Nabi

Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-

orang yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, serta

mendustakanmu sebagai utusan-Ku,'Kabarkanlah kepadaku, ketika

adzab Allah datang kepada kalian atas perbuatan syirik, serta sikap

kalian yang mendustakankg padatral kalian telah menyaksikan bukti

atas kebenaran ucapanku'."

& ,ourcraoyu adalah secara tiba-tiba, dan kalian tidak

merasakannya.

7... .7a:k tI maksudnya adalah, atau siksa itu tiba dan kalian

menyaksikannya.

5'4rfr
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Ct*fn iifr I afi $maknanya yaitu, ..Adakarr yang
dihanc,rkan di antara kami dan kalian selain orang yang beribadatr
kepada selain Allah?"

Ssbelrrmnya kami telah mer{elaskan makna lafafu i:}#t,
yakni menampakannya hingga terlihat dengan mata kepala,
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

13285. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najrlu dari
Mujahid, tentang lafazh 'f;+, dia berkata, ..Mereka

melihatnya'Iffi

13286. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syibl
menceritakan kepada l€mi dari Ibnu Abu Nqiih, dari

Yyr-f* tentans firman Allah swr, Ff ;f &:e S&r, iI 3t1i "Katakanlah, ,Terangkintah tzpadafu jika
datong siksaon Allah kcpadamu dengan sekonyong-
konlnng'," bahwa maksudnya adarah secara tiba-tiba. Lafafu
i * it maksudnya mereka menyaksikannya. r30s

coc

ii'{51 G( ifiTry'u*i J y atrg Lju;
@'g;*i{;;#3+

ril7 lbnu Abu Hatim q4g tafsinrya (4/1294) dan Ibnu Athiyyah dalam AtMuhurarAl Wajb Qn%).
'* Ibid-
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"Dort dnaHahKorni nenguttts Paro rasri iflrt nlehinl<an
untl.tk men$rlril<onrebar gerrtira ilan memfui puingfrant.

BarangsiopayarJgfu hnanilannarrgodalolnperbail@rr,
mal<l tak adol<elihawuban tarhadap nrrl-:eliu il$r ddak

fu nq el<a bqseilih hoti."
(Qs. Al An'aam [6]: 48)

penatrwitan fimen 4tt"h swri n-# :i!.qFJr, 3;jf,
iiiii{;;# 3*Sl'$'it ,#Lrft, uDan-'aaoaon Kami

menguttts paru rasul ilu melainhan untuh memberihan habar
gembira dan mcmberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan

mengadahan perbaikan, maha tak ada kehhawatiran terhadap

mereha dan tidak pula mereha bersedih hafr'
Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Tidaklatr

Kami mengutus para rasul kecuali dengan membawa kabar gembira

tuntuk 
"lili taat, dengan surga dan keselamatan pada Hari Kiamat

lantaran ketaatan mereka kepada Kami. Juga dengan membawa

peringatan bagi orang yang bennaksiat dan menyelisihi perintah kami,

yakni siksaan pada Hari Kiamat lantaran kemaksiatan mereka kepada

Kami, sehingga orang yang hancur menjadi hancur di atas kejelasan."

'gt if JS "Barangsiapa yang beriman dan mengadakan

perbaikan," maksudnya adalah, "Barangsiapa membenarkan rasul

Kami atas peringatan yang dibawanya" juga menerima apa yang

mereka datangkan dari Allah SWT, mereka pun beramal shalih di

dunia."

Dengan demikian,
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;* 37$"Mok tak ada kcl:lwtatiran terhadap mereka."

Yakni ketika mereka menghadap Allatt dari siksa yang dijanjikan oleh

Allah bagi musutr-musuh-Nya dan bagi ahli maksiat.

|9* i {i "Don tidak ptla mereka bersedih hati,"
maksudnya adalah kala itu atas apa yang mereka tinggalkan di dunia.

coc

'i,;''6 ii,(q 4ffrt fr::s-w-E iiKiSi;
"D art or cfi Jg. or rrrrrg y orrJg me711d*stal6a;t ary d'. cy d, l<g,/rri,

nrz.el<a al<an ilitimposiksa disebablorrl nsela selalu
befuntfdsiL"

(Qr. Al An'aam l6k 491.

Penakwilan fiman Allah SWT: #- ($-E tiK'ujiS
{t}5- ii'(q 4$tft oDan orungerang yang ncndustahan ayat-

ayat Kami" mereha ohan ditimpo sihsa disebobkan mereka selalu

berbuatfasih'

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan, "Adapun

oftmg-orang yang mendustakan para rasul, yang menentang perintah

dan larangan Kami, serta menentang huifah para rasul Kami, akan

mendapatkan adzab-Ku.

'oj5.ii'( q "Disebabkan mereka selalu berbuat fasih"
maksudnya atas sikap mereka yang mendustakan.

Ibnu Zaid pernatr mengatakan batrwa setiap katafisq dalam Al

Qur'an maknanya adalah kedustaan.
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13287. Yrmus menc€ritakan hal itu kepadaku, dia berkata: Ibnu

Wahb meNrgabarlon kepada kami darinya.l3D

crrc

@'o&fr,i,i"ii{s
"Katalcutlahr'Al(uddaknengatalcortlepailatwrbahwa
pefiailalwaan, Nlah ailapailaku, darrfidak (pula) al<u

nrurgetalwi yattg gaib ilm fidak (tr.,ilo) alcu mengatal'an

Wadanwbahwa alcu seorartg malmil<ut. Al(u fidak

mensilirlrti kr;c,,lrarli a\a yang d'iwalryil<m l<epadalu' .

l<aldcrrtlah, 'Apal<ah scmvl otang yorJgbuta ilmgan ydrrg

nelihzr,?' Mal<a @allorhlrlanrau fidak menikirl<mtk ya)'?*

(Qs. Al Art'aam [6]: 50)

hepadang bahwa perbendahataan AAah ada padaku, dan tidah

lpalat aku ncngetahui yang gaib dan tidak [pulal aku mengotakan

hepadanu bahwa aku seorang malaikat Ahu tidah mengikati

hecuoli opa yang diwahyukan kepadaku Katahanlah, 'Apahah

ro lbnu Athiyyah ddamAl Muhsro Al Yaiiz QD93).

3:t-{t 6i d,6-{; 11 i,r- 6* K1 3fi< S

iS{(,s;24 i; 3, Zn;ic $y c$ sYk ;L F
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sama orang yong bata dengan yang melihat?' Maha apahah kanu
tida h rue mihir hon [ny aJ ? )

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan, "Katakanlatr

kepada orang-orang yang mengingkari kenabianmu, 'Aku tidak
mengatakan kepada kalian batrwa aku adalatr Tuhan yang memiliki
perbendaharaan langit dan buni. Aku juga tidak mengatakan batrwa

aku mengetahui perkara gaib yang hanya diketahui oleh Tutran,

sehingga kalian mendustakan apa yang kuucapkan, karena tidak ada

yang pantas dinyatakan sebagai Tuhan kecuali Dzat yang memiliki
kerajaan segala sesuattl yang ditangan-Nya segala sesuatu, tidak ada

yang surmar bagi-Nya. Yang demikian itu hanyalah Allah SW'T'."

3$ ct'{S 3}f -S; "Dan tidak (puta) aht mensatakan

lrcpadamu balwa aht seorang malaikat," maksudnya addalL *Itu

karena tidak sepantasnya seorang malaikat nampak dalam

manusia di dunia, sehingga jika memang aku menyatakanlilgrikian
maka kalian menolaknya."

dtfii6 it #t "L 
"Aht tidak mengihtti kcctnli aw yans

diwahyukan kepadaku, " maksudnya adalatr Allah berfirman, "Katakan
kepada mereka, 'Dalam dalcwabku ini aku tidak mengikuti apa pun

kecuali yang diwahyukan Allah kepadaklr" sehingga aku hanya

menunaikan perintah dan wahyu-Nya. Aku telah membawakan

berbagai huiiah dari Allah yang merratahkan semua alasan kalian, dan

apa yang kukatakan sama sekali tidak tertolak oleh akal dan telah ada

bukti yang jelas atas kebenaranny4 yang merupakan hikmatr yang

sangat agung. Lantas, kenapa kalian mengingkarirrya'?"

Inilah penjelasan dari Allah SWT kepada nabi-Nya atas

hujjah-Nya kepada orang-orang musyrik yang mengingkari kenabian.



SunahAIAn'acrr

"o.;{ri {Jii 6;i- j1 3 "Katakantah, 'Apakah sama

orang yang buta dengan yang melihat'? " Allah SWT menyatakan,

"Watrai Muhammad, katakanlah kepada merek4 'Apakatr sama orang

yang buta dari kebenaran dengan orang yang melihatnya'?'Maksud

dari orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat huiiatr Allah,

sehingga dia tidak bisa mengikutnya. Adapun yang dimaksud dengan

orang yang melihot adalah orang mukmin yang bisa melihat ayat-ayat

Allah dan hujjah-Nya, sehingga dia bisa mengikutinya dan mengambil

penerang darinya.

'bjK1fr {fi "Maka apakah kamu tidak memikirkan(nya)?"

Beliau berkata kepada oftmg-orang yang mendustakan ayat-ayal

AllalL "Tidakkah kalian memikirkan huijah yang aku ungkapkan

kepada kalian watrai kaum, sehingga dengannya kalian mengetatrui

kebenaran yang kuungkapkan dan kudakwatrkaru yakni tentang

yfuy1 keyakinan kalian berupa kesyirikan kepada Allah sebagai

Rabb kalian? Juga sikap kalian yang mendustakanb padahal nampak

jelas berbagai hujjah yang menur{ukkan kebenaranku?"

Makna yang kami ungkapkan tersebut sama seperti yang

dinyatakan oleh sekelompok ulama.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13288. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karrri, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, &L$i 6;1 j1 3-Trljii"Katakanlah 
'Apakah sama orang yang buta dengan



td*xh,Iw
yang melihat'? " dia berkat4 "Maksudnya adalah orang yang

tersesat dengan orang yang berada di atas petunjuk.,l3lo

13289. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syrbl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najrh, dari

Mujahid, dengan riwayat yang serupa.t3ll

13290. Bisyr menceritakan kepada karni, dia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, 3,76t; {Si( 6#_ Ji ,,Katakanlah, ,Apakah 
sama orang

yang buta dengan yang melihat'?" dia berkata, ..Orang yang

buta adalatr orang yang tidak bisa melihat kebenaran Allarl
perintah Allah, dan nikmat Allah kepadanya. Sedangkan

orang yang melihat adalatr oftmg beriman yang bisa melihat
kemanfaatan, lantas Dia mengesakan Allah, taat kepada

Allah, dan mengambil manfaat dari apa yang Allah
b€rikan."l3l2

occ

'3ro Ibnu Abu Hatim dalam aftirnya (4fi2g6),Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir

,r" f/:Or, 
dan Al Baghawi &lam Ma'alim At-Tarail QR6l).

r3r2 16nu Abu Hatim dalam taftirnya (4lr2g6),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3143), dan Al Mawardi daJlam An-Nukat wa Al Uyun et I t7).


